
Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в община Батак" 
 

           Община Батак е допустим кандидат за партньорска организация по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1 - „Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID-19". 

Проектът включва предоставяне на топъл обяд в домовете на 120 потребителя до 

30.04.2021г.  от град Батак, с. Нова махала и с. Фотиново . 

 Приготвянето и доставката на храна ще се извършва от Домашен социален 

патронаж .  

       В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, 

операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява 

подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от 

социална закрила в най-висока степен. Тя следва и прилага принципите и механизмите 

за изпълнение на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най-висока степен 

от последиците от кризата. 

Целевите групи по тази процедура са: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора, които са в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната и които поради 

възрастта или наличните си 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 без близки, които да им окажат подкрепа. 

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и които в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност 

да задоволят основните си жизнени потребности. 

Допустимите дейности са: 

1. Определяне на целевите групи. 

2. Приготвяне на топъл обяд. 

3. Предоставяне на топъл обяд. 

4. Реализиране на съпътстващи мерки. 

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни и ще включва - супа, основно 

ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт .Желаещите да ползват услугата следва да 

подават заявление по образец  Приложение № 2 в ОССУ-община Батак  от 21.12.2020 

год. до  29.12. 2020 год. 

Комисия определено със Заповед на Кмета на Община Батак ще разгледа всички 

постъпили в срок заявления и ще класира кандидатите за ползване на услугата, по 

определена методика. 

Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на информационното 

табло на входа на Общинска администрация град Батак, входовете на кметствата по 

населените места. 

Записвания и сигнали за граждани от целевите групи, можете да подавате на 

телефони 0894 44 92 31 или 0893 31 50 15 от 08:30 ч. до 17:30 ч. – Общинска служба за 

социални услуги гр. Батак всеки работен ден. 

 

 


