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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ПРОЕКТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“ 

 

 

От началото на м. януари 2018 г. услугата „топъл обяд“  се предоставя на 

общо 520 лица от 29 населени места на територията на община Крумовград. 

Разкрити са два нови филиала към Домашен социален патронаж гр. Крумовград в 

с. Токачка и с. Егрек,  така с вече съществуващия в с. Аврен, филиалите към ДСП-

Крумовград станаха общо три. Храната се приготвя на място в кухните на 

трапезариите и се доставя до потребителите по населени места с транспорт, 

притежаващ необходимите разрешителни 

за превоз на храна.  

Към настоящия момент топъл обяд 

се предоставя в гр. Крумовград и селата: 

Вранско, Горна Кула, Звънарка – мах. 

Козино и мах. Лозино, Подрумче, Пелин, 

Полковник Желязово, Едрино, Гулийка, 

Аврен, Черничево, Токачка, Гривка, 

Зиморница, Раличево, Пашинци, Бук, 

Лещарка, Тополка,  Голяма Чинка, Малка 

Чинка, Метлика, Рибино, Девесилово, 

Девесилица, Малък Девесил, Голям 

Девесил и Егрек. 

Дейностите по операцията ще 

продължат до 31 декември 2019 година. 

Същите се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане (ОПХ). Финансирането е в размер на 872 522,20 лв. 

Всеки работен ден потребителите на услугата получават супа, основно 

ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността на 1 храноден за 

1 лице 2.50 лв.    

В проекта са включени лица попадащи към една от основните целеви групи за 

предоставяне на топъл обяд, съгласно Наредба № РД-07-01 от 04.04.2018 г. за 

реда и условията за определяне на целеви групи по ОПХ, съфинансирана от 

Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, а именно: 
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 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;  

 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 

установено от дирекция „Социално подпомагане“; 

 Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не 

могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.  

 Поименното определяне на конкретните представители  на целевите групи 

се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград.  

 В рамките на изпълнението на операцията, наред с топлия обяд се 

реализират и съпътстващи мерки спрямо потребителите, изразяващи се в 

индивидуално консултиране относно 

възможностите за ползване на други 

социални услуги, административни 

общински услуги, консултиране относно 

здравословно и балансирано хранене и други 

форми на подкрепа предвид нуждите и 

проблемите им. 

Реализирането на дейностите по 

предоставяне на топъл обяд в Община 

Крумовград са в резултат на доказаната 

ефективност и постигнат широк  обществен 

отзвук. Те целят постигане на по-добро 

качество на живот, чрез създаване на реални 

условия за намаляване риска  от глад  и 

недохранване за уязвими групи в обществото, които поради социално- 

икономически и здравословни проблеми, не са в състояние сами да задоволят 

потребността от приготвяне на топла храна. 

 Чрез реализацията на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община 

Крумовград“ ще се  разшири кръга на видовете социални услуги в общността и 

ще се допринесе за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с 

намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, 

с оглед преодоляване на основно материално лишение.  

 


