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Срокът за предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд“ в 

община Крумовград се удължава до 31 декември 2019 г. 
                                                                             

Община Крумовград подписа анекс с Агенцията за социално 

подпомагане, с който се удължава срокът на проект „Осигуряване на топъл 

обяд в Община Крумовград“. Преди подписване на анекса срокът за 

предоставяне на услугата бе до края на април 2017 г. Към настоящия момент 

дейностите по операцията ще продължат до 31 декември 2019 година. 

Същите се реализират с подкрепата на Фонд за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

Съгласно 

последните изменения на 

изискванията за 

кандидатстване по 

операцията е увеличена 

стойността на 1 храноден 

за 1 лице от 2.30 лв. на 

2.50 лв.   Териториалният 

обхват на проекта е  

разширен като са 

обхванати и селата Горна 

Кула, Звънарка, Едрино, 

Подрумче и Пелин. 

Разширен е и броят на 

потребителите от  70 на 270, които считано от 01.05.2017 год. до 31.12.2019 

год.  получават  топъл обяд, обхванати в 2 трапезарии: 233 потребители ще се 

обслужват от Домашен социален патронаж – гр. Крумовград и 37 

потребители  от новоразкрития филиал на ДСП – Крумовград в с. Аврен 

Както и до сега за всеки един бенефициент е осигурено меню, състоящо 

се от супа, основно ястие, хляб, а при реализирани икономии и 

десерт. Потребителите, които  ползват дейностите по операцията обхващат 

най-бедните и нуждаещи се лица от следните целеви групи: лица и семейства 

на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на 

доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция 
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„Социално подпомагане“–гр.Крумовград; самотно живеещи лица и 

семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и 

получават пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст, за 

инвалидност, наследствени пенсии и  пенсии несвързани с трудова дейност. 

Приемът на документи остава отворен с цел осигуряване възможност на 

лицата, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи 

към момента, да се възползват от услугата.   

В рамките на изпълнението на операцията, екип от специалисти 

ежемесечно ще предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, 

изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване 

на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, 

включително и такива, финансирани по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., консултации за ползването на 

административни услуги, за управлението на семейния бюджет и др. 

Допълнителна информация, относно проекта може да бъде получена в 

стая № 1, ет. 1 в общинската сграда на ул. Трети Март № 3 (бившето АПК) 

или на телефон 03641 71-13/170 Медиха Юсеин – Ръководител на проект. 

 


