
Община Първомай възобновява проекта ,,Топъл обяд” 
 

   От 01.11.2022 година в Община Първомай стартира изпълнението на проект „Топъл 

обяд в община Първомай“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 

2021-2027“.   

   Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими жители, 

включително и деца от Община Първомай, които изпитват тежки материални лишения,  

живеят в социална изолация и са в затруднение сами да осигурят прехраната си. 

Услугата ще се предоставя в работните  дни от месеца. 

   Процедурата е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на 

програмен период 2014-2020г. и се реализира с конкретната цел на Програмата за 

справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни  и основно материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица и прилагане на съпътстващи мерки, които 

подпомагат социалното им приобщаване. 

 

   С предоставянето на ,,Топъл обяд” ще се отговори на преките нужди на: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

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

скитащи и бездомни лица; 

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

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

 

    Включвайки се в програмата, потребителите нямат право на други подобни услуги. 

При промяна на обстоятелствата доставчикът трябва да бъде уведомен в тридневен 

срок. Декларираните обстоятелства се проверяват в дирекция „Социално подпомагане”- 

Първомай. 


