
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ
ОПЕРАЦИЯ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ

„ТОПЪЛ

Проект BG05SFPR003-1.001

основно материално подпомагане

предоставяне на материална помощ

ще се реализира в община Кирково

Програма за храни и основно 

Европейски социален фонд плюс

 

С настоящият проект община

доставка на топъл обяд на уязвими

ще се осигури безплатен топъл

целенасочената социална политика

в бедност, материално лишение и

Основна цел на проекта е

живеещите в бедност, чрез 

идентифицирани лишения от храна

живот на хора, които живеят в крайна

социална изолация, както и осигуряване

нужди на потребителите при запазване

личния им живот. 

Конкретни цели на проекта

 Приготвяне и доставка

територията на общин

 Осигуряване на здравословна

живеещите в бедност 

 Подобряване качеството

от целевите групи; 

 Осигуряване на хранене

 Подобряване качеството

положение; 

 Осигуряване подкрепа

социална изолация; 

 Подобряване качеството

положение живеещи 

затруднения за осигуряване

 

Съгласно сключения административен

01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. 

                                        
ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“  
 

 

СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КИРКОВО“ 

 

1.001-0001 „Топъл обяд в община Кирково“ по

подпомагане 2021 – 2027 г., приоритетна ос „Подпомагане

помощ“ по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл

Кирково съгласно Договор № BG05SFPR003

 материално подпомагане 2021 – 2027 

плюс. 

община Кирково ще реализира социалната 

уязвими групи лица на територията на община

топъл обяд на 2040 нуждаещи се лица. 

политика на община Кирково в подкрепа на хората

и в риск от социална изолация.  

е подобряване качеството на живот и намаляване

осигуряване на подкрепа за преодоляване

храна и основни материали за осигуряване на

крайна бедност, изпитват тежки материални

осигуряване на съпътстващи мерки съответстващи

запазване на достойнството и зачитане на неприкосновеността

проекта са: 

доставка на топъл обяд до дома на 2040 уязвими

община Кирково, включително и деца; 

здравословна, качествена, безопасна и разнообразна

 лица, както и осигуряване на хигиена на хранене

качеството и условията, при които се осъществява

хранене в обстановка и по начин, който зачита 

качеството на живот на лица и семейства в 

подкрепа на хората, живеещи в материално лишени

качеството на живот на лица и семейства в 

 в отдалечени населени места и изпитващи

осигуряване на прехраната си. 

административен договор, социалната услуга

                                                                                                        
ПОДПОМАГАНЕ 

 НА ПРОЕКТ 

по Програма за храни и 

Подпомагане с храни и 

Топъл обяд“. Проектът 

 BG05SFPR003-1.001-0001-C01 по 

г., съфинансирана от 

 услуга приготвяне и 

община Кирково, чрез която 

Проектът е част от 

хората и децата, живеещи 

намаляване на броя на 

преодоляване на основните 

на нормални условия за 

материални лишения и живеят в 

съответстващи на конкретните 

неприкосновеността на 

уязвими граждани на 

разнообразна храна за 

хранене; 

осъществява храненето на лицата 

 личността на хората; 

затруднено социално 

лишение и в риск от 

затруднено социално 

изпитващи още по-сериозни 

услуга ще се реализира от 


