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Община Първомай изпълнява дейностите по проект „Топъл обяд в община Първомай“, 

Договор BG05SFPR003-1.001-0060-C01 по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд 

плюс.  

Проектът е на обща стойност 160 657,92 лева и ще се изпълнява в периода от 

01.11.2022 г. до 30.09.2025 г., в рамките на 734 работни дни на територията на цялата община. 

Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. 

Осъществяването на проектната идея е част от целенасочената социална политика, 

която Община Първомай развива в подкрепа на лица от уязвими групи. 

С предоставянето на топъл обяд ще се отговори на преките нужди на лица от групи с 

повишен риск от социално изключване, които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности.   

 

Допустими целеви групи са: 

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 Наредбата, 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;                                                                                                                       



                                                                                                         
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“  

 
Проект „Топъл обяд в община Първомай“,  

финансиран от Програма "Храни и основно материално подпомагане", операция BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд 

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. 

 

      Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде 

потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Първомай. 

 

      Целта на проекта е насочена към подобряване благосъстоянието на най-нуждаещите се 

групи граждани на Община Първомай и оказване на цялостно съдействие за превенция на 

социално изключване и намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането 

им с храни.  

       С изпълнението на проекта шейсет нуждаещи се лица на територията на Община 

Първомай ще имат възможност за срок от 35 месеца да получават топъл обяд. С това ще се 

допринесе за постигането на общата цел на програмата, свързана със справяне с проблема на 

материални лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ, както и за 

изпълнение на цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за 

преодоляване на социалното изключване.  

 

 


