
Проект „Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19 в община 
Минерални бани” се изпълнява по 
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - 
Топъл обяд в условията на пандемията от 
COVID-19“ Оперативна програма за 
храни и/или основно материално 
подпомагане, Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
съгласно Договор за БФП № 
BG05FMOP001-5.001-0216-C01 oт 
30.03.2021 г. между Агенцията за 
социално подпомагане и Община 
Минерално бани. Общата стойност на 
договора за БФП е 208 494.00 лв., а 
продължителността на проекта е до 
30.09.2021 г. Дейностите по приготвяне и 
разнасянето на храната до определените 
за целта пунктове се извършва от “Кей 
Енд Ви” ООД. 

Основната цел на проекта е намаляване 
броят на живеещите в бедност чрез 
осигуряване на храна за минимум 450 
лица - жители на община Минерални 
бани, засегнати в най-висока степен от 
пандемията COVID-19 и последиците от 
нея. Чрез реализацията на проекта ще се 
допълнят комплексните национални 
мерки, предприети в отговор на кризата, 
като се постави фокус върху лицата, за 
които осигуряването на храна е 
затруднено или невъзможно в безпреце-
дентната ситуация. Конкретната цел на 
проекта е приготвяне и доставка на топъл 
обяд за потребителите - уязвими граж-
дани, които поради бедност и продъл-
жителна социална изолация, в условията 
на криза, произтичаща от разпростра-
нението на COVID-19 са в затруднение 
да осигурят сами прехраната си. 
Ползвателите на услугата са лица от 
всички населени места на територията на 
Община Минерални бани. 
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Лицата, които могат да бъдат включени в 
проекта, трябва да отговарят на една от 
следните характеристики:  

1. Лица без доходи или с ниски доходи 
под линията на бедност - хора в 
затруднение поради влошената 
икономическа обстановка в страната; 
хора, които поради възрастта си или 
налични увреждания са в по-висок риск 
от заразяване и неблагоприятно 
протичане на инфекцията;  

2. Лица, поставени под карантина - без 
доходи или с ниски доходи под линията 
на бедност и нямат близки, които да им 
окажат подкрепа;  

3. Лица, обект на социално подпомагане, 
за които е установена нужда от 
допълнителна подкрепа и в условията на 
извънредна епидемична обстановка са в 

невъзможност да задоволят жизнените си 
потребности.  

Принадлежността на идентифицираните 
лица към допустимата целева група ще 
се потвърждава от ДСП - Хасково преди 
стартиране на дейността по приготвяне и 
доставка на топъл обяд. 

По проекта се предоставят и 
съпъстващи мерки. Съпътстващите 
мерки ще се реализират от служители на 
община Минерални бани ежемесечно 
през целия период на реализиране на 
дейностите по проекта, като отговор на 
установени конкретни нужди. 
Съпътстващите мерки, допълващи 
предоставянето на топъл обяд, ще се 
изразяват в индивидуално консултиране 
и съдействие на крайните потребители на 
топъл обяд, съобразно актуалните 
противоепидемични мерки и индиви-
дуалните им нужди за:  

1) възможностите за ползване на други 
социални услуги, предоставяни на 
територията на общината, включително и 
такива, финансирани от ЕСФ;  

2) ползването на административни 
общински услуги, съдействие за 

осигуряване на временен подслон на 
бездомните лица, за подпомагане на 
достъпа до здравни и образователни 
услуги, за управление на семейния 
бюджет, за здравословно и балансирано 
хранене, консултиране за изискванията, 
свързани с въведените противо-
епидемични мерки и др.  

3) други форми на индивидуална 
подкрепа, съдействие, консултиране, 
реализирани в отговор на конкретно 
установени нужди и проблеми на 
представителите на целевите групи с цел 
преодоляване на последствията 
продължителната социална изолация.  

При раздаването на топъл обяд в 
обособените пунктове, представители на 
община Минерални бани ще 
комуникират с целевите група и при 
необходимост ще ги насочват към 
съответната социална помощ, от която 
лицата имат нужда.  

Представителите на общината са в пряка 
връзка с експерти от Дирекция 
"Социално подпомагане". 

 


