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ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД" 

  

 
 

 От 01.11.2022 година Община Мъглиж предоставя социална услуга по 

осигуряване на топъл обяд на 350 броя потребители в гр. Мъглиж, с. Тулово , с. 

Дъбово, с. Ветрен, с. Зимница, с. Ягода, с. Шаново и с. Юлиево.  

 Тези дейности се реализират в изпълнение на Договор № BG05SFPR003-1.001-

0077-СО1, по проект „Топъл обяд в община Мъглиж",  Операция BG05SFPR003-1.00" 

Топъл обяд" финансирана по   Програма за храни и основно материално подпомагане   

2021 -2027 и съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

 Периода , който обхваща договорът е от 01.11.2022 година до 30.09.2025 година, 

като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 963 984.00лева 

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален 

патронаж с .Ягода , като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията 

за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Седмичното 

меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Мъглиж рецепти, с цел 

подобряване на  качеството на  храната . 

 Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група са в 

размер на 3.20 лв. за ден.   

 Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне 

на супа, основно ястие, десерт и хляб за 350 лица. Допустимите целеви групи за 

проекта са следните: 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се 

издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

 2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по 

чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на 

целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 - 2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна 

подкрепа; 

 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни 

лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ 

кандидат за асистент по механизма лична помощ; 
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 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

 5. скитащи и бездомни лица; 

 6. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците 

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в община Мъглиж" служители на 

Община Мъглиж ще предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в 

консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни 

услуги, помощ при попълване на документи към институции.  
  
  

 


