
 

 

 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  

 "Осигуряване на топъл обяд в Община Разград" 
по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД". 

 

 
             На 15.07.2016 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно 
сътрудничество, програми и европейска интеграция  и Община Разград е сключен  Договор за 
безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-С01  по „Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане" от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, Операция тип 3:  2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“.  
  Конкретните  цели  на операцията допринасят за допълване, надграждане и разширяване 
обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде 
гарантирана дейността на трапезариите в летния период от годината, за който не е осигурено 
национално финансиране.  
           Реализирането на дейностите по предоставяне на топъл обяд в Община Разград са в резултат на 
доказаната ефективност и постигнат широк обществен отзвук и целят постигане на по-добро качеството 
на живот, чрез създаване на  реални условия за предотвратяване риска от глад и недохранване за 
уязвими групи в обществото, които поради социално икономически проблеми не са в състояние сами да 
задоволят потребността от храна.   
            Специфични цели на проекта – Чрез реализация на настоящия проект Община Разград ще 
разшири кръга и видовете предоставяни социални услуги в общността на територията на общината 
което, ще бъде отговор на алтернативите за разширяване на възможностите за подкрепа и грижи в 
обичайната домашна среда. 
            В резултат на реализация на проектните дейности ще бъдат създадени реални условия за  
постигане на по-добро качество на живот и социално включване на целевите групи, предвид 
организираната форма на хранене и възможностите за социални  контакти и общуване, както и 
възможността за ползване на съпътстващи мерки. 
 
  Общата стойност на Договора е 10 879,00 лв. /десет хиляди, осемстотин седемдесет и девет 
лв./ и  се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица/ФЕПНЛ/. 
            Договорените дейности се реализират, чрез общинското звено Домашен социален патронаж на 
територията на гр.Разград в периода от 01.06.2016-30.09.2016г. и включват предоставяне на обяд-    
супа,основно ястие и хляб за 50 лица в рамките на 86 работни дни, както и пряко реализиране на 
съпътстващи мерки спрямо тях,изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за 
ползване на др.социални услуги,предоставяни на територията на общината, административни общински 
услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид 
нужди и проблеми на бенефициентите. 
            
           Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв.   
  

            Основна целева група по настоящия договор са: 
 

�    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 съответната 

дирекция „Социално подпомагане“; 

� Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии  за осигурителен стаж и 

възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;  

� Скитащи и бездомни деца и лица. 

   
           Конкретните бенефициенти по Договора са 50 лица, чийто подбор бе извършен от определена 
със заповед на кмета на Община Разград комисия по разписана за целта процедура съгласно 
условията на програмата и въз основа на предоставени от Дирекция "Социално подпомагане"- гр. 
Разград, списъци с лица потенциални бенефициенти.  
          Съгласно условията на схемата бе допустимо дейностите по предоставяне на топъл обяд да 

предшестват представянето на проектната документация и съответно подписване на договор за 

безвъзмездна финансова помощ,  предвид което Община Разград стартира дейността от 01.06.2016 г., 

чрез общинското звено Домашен социален патронаж.  


