
 

 

Обществени трапезарии осигуряват топъл обяд  
 за социално слаби и крайно нуждаещи се 

 
Обществените трапезарии са основен инструмент в социалната политика за подпомагане 
на крайно бедни и нуждаещи се хора. Основната цел на тази социалната услуга е задово-
ляване на потребностите от храна на хора, които по различни причини не могат да си я 
осигурят сами -  храната на трудно подвижните и лежащо болните се носи по домовете им. 
Ежедневно при раздаване на храната по места присъстват представители на доставчика, 
които следят за количеството и качеството на храната, както и за цялостната организация 
при предоставяне на обяда, а потребителите периодично се информират чрез местните 
средства за масова информация за възможностите и реда за ползване и на други социал-
ни услуги в общността, предоставяни на територията на общината. 
 
Програмата за разкриване на обществени трапезарии е насочена към подпомагане на раз-
лични социални групи:  
 

• Лица и семейства, получаващи месечни социални помощи; 
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за 

осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии 
несвързани с трудова дейност); 

• Скитащи и бездомни лица и деца; 
 
През периода декември 2009г. – април 2010г. фонд „Социално подпомагане” към Минис-
терството на труда и социалната политика финансира 140 проекта на обща стойност 1 870 
887.12 лв за разкриване на обществени трапезарии. От тях 115 проекта са на общини и 25 
проекта са на други доставчици на социални услуги. Проектите се реализираха на терито-
рията на 27 области и София-град, в 135 общини. Населените места са 359, в т.ч. 226 се-
ла. Броят на потребителите на социалната услуга е 11 185 лица, от тях 700 в гр. София. 
 
Министърът на труда и соцалната политика Тотю Младенов даде старт на 1 октомври 2010 
г. на следващия етап от реализирането на Програмата за разкриване на обществени тра-
пезарии за есенно-зимния период 2010-2011г. При откриването на проекта министър 
Младенов обяви, че 135 обществени трапезарии ще работят в страната и определи 
инициативата като успешна. Хората са доволни, посочи той като допълни, че в МТСП 
непрекъснато се получават благодарствени писма. 
 
МТСП подписа договор с Фондация „Институт отворено общество” за дофинансиране на 
дейностите свързани с предоставяне на социалната услуга Обществени трапезарии. Инс-
титутът целево и безвъзмездно финансира реализацията на дейностите по проекта за пе-
риода октомври-декември 2010г. в размер на 1 278 120.26 лв. НОИ е направил дарение в 
размер на 19 152.40 лв. наличната сума за Обществени трапезарии за периода 1 октомв-
ри-31 декември 2010г. възлиза на общо 1 286 905.52 лв. 136 доставчици са потвърдили 
предоставяне на услугата за посочения период, като ще бъдат обхванати около 11 200 чо-
века. 
 


