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ОБЩИНА ЗАВЕТ

ПРОЦЕДУРА BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“
по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана

от Европейския социален фонд плюс

На 30.12.2022 г. е подписан Административен договор № BG05SFPR003-1.001-0193-C01,
между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнение на проект: „Топъл обяд в  община Завет“ по процедура BG05SFPR003-1.001
„Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирано
от Европейски съюз (ЕС) чрез Европейски социален фонд+ (ЕСФ+).

Проектът е на стойност 324 380,16 лева, със срок на изпълнение 33 месеца, но не по късно
от 30.09.2025г., считано от 16.01.2023 г.

Проект: „Топъл обяд в община Завет“ е насочено към осигуряване на подкрепа за
преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за
осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват
тежки материали лишения и живеят в социална изолация на територията на община Завет.

Общата цел на проекта е да осигури безплатен топъл обяд за нуждаещите се лица, които
са изпаднали в неблагоприятно социално положение.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане и на следните специфични
цели:

1. Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора,
които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Прясно
приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично
десерт.

 2. Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна
материална помощ, намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.
Поставените цели съответстват и допринасят за постигането на специфичната цел на
процедурата, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с
храни и основна материална помощ, както и на стратегическата цел на програмата да добави
принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за
преодоляване на социалното изключване.

Приоритетно топъл обяд ще се предоставя на лица, които имат ежедневна нужда от
подкрепа и липса на достъп до ежедневна храна. Спазвайки регламента на Раздел II, чл. 6 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., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
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Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:
Ø 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;

Ø 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 потреб-
ности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

Ø Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограниче-
ния 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;

Ø Лица които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за
тях е установена нужда от този вид подпомагане;

Ø Скитащи и бездомни лица;
Ø Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допъл-

нителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Проектът е с основни дейности:
1.Определяне на целевите групи;
2.Приготвяне на топъл обяд;
3.Предоставяне на топъл обяд;
4.Реализиране на съпътстващи мерки,
и с показатели за резултат 130 лица от допустимите целеви групи.
Очаквани резултати:

· Осигуряване на подкрепа от храна и основни материали за осигуряване на нормални
условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материали
лишения и живеят в социална изолация на територията на община Завет.

· Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора,
които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж
седмично десерт.

· С реализиране на съпътстващите мерки-намаляване и преодоляване на социалното
изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации. Те допълват предоставянето
на топъл обяд и се изразяват в индивидуално/ групово съдействие на лицата от целевата
група за:
-възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на

общината, включително и такива финансирани от ЕСФ;
-ползване на общински административни услуги, подпомагане на достъпа до здравни и

образователни услуги, здравословно и балансирано хранене;
-други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране в

отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.


