
ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Община Рила набира потребители за ползване на услуга по Проект „Приготвяне и 

доставяне на Топъл обяд по домовете на потребителите, по Целева програма „Топъл обяд 

у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.” 

Проектът ще се реализира на територията на всички населени места в общината, в 

зависимост от установените потребности. 

Потребители, които могат да се включат в услугата, трябва да попадат в следните целеви 

групи: 

1.Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в 

което са поставени под задължителна карантина; 

2.Уязвими лица, в това число и възрастни хора над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, 

които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да 

си осигурят прехраната; 

3.Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в следствие на заболяване не 

могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си 

своите ежедневни потребности от храна. 

Хората, включени в проекта ще получават приготвената топла храна за обяд: супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично – десерт. 

Тя ще се доставя ежедневно – в работни дни, до дома на хората включени в проекта. С 

оглед на противоепидемичните мерки и за безопасност на лицата, храната ще се доставя 

в опаковки за еднократна употреба. 

Програмата ще започне от 4 май 2020 г.  до 19 юни 2020 г. включително, за период от 33 

работни дни. 

Информация и/или заявка за включване в проекта може да бъде подавана, всеки работен 

ден от 09:00 до 17:30 часа: 

- на телефон: 0884 400944, 0887 848439, 0887 878739;  

- на електронната поща на Община Рила: rilamunicipality@gmail.com; 

- в деловодството на Общинска администрация – гр. Рила, находящо се в сградата на 

Община Рила, пл.“Възраждане“ № 1;  

- в кметствата по населени места. 

Максимално допустимия капацитет по проекта е до 130 потребители. 

 


