
 

 

 

 

 

 

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“ 

   

 
Проект „ Осигуряване на топъл обяд в Община Разград „  

 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№  BG05FMOP001-3.002-0055-С01 
  

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА  ХРАНИ  И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
  

 
 

  На 15.07.2016 г. между Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно 

сътрудничество, програми и европейска интеграция   и   Община Разград е подписан Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №   BG05FMOP001-3.002-0055-С01 по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.02 

„Осигуряване на топъл обяд-2016“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ , съфинансирана от  Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. 

  Конкретните  цели  на  операцията   допълват, надграждат и разширяват 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.  

          Основните дейност по настоящата процедура са осигуряване на топъл обяд, включващ 

предоставяне на супа, основно ястие и хляб на 50 лица, всеки работен ден от 1.06.2015 г до 

30.09. 2016 г. /вкл./ и дейности по предлагане и реализиране на съпътстващи мерки  ,   

изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за  ползване на административни и  

други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, 

финансирани от ЕСФ. 

          Общата стойност на договора е 10 879,00 лв. ,като осигурените средства за храноден, за 

едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. за ден.   

             Основна целева група по процедура 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. 

 

� Лица от уязвими групи -граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от 

Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.  

 

           Подборът на конкретните бенефициенти по настоящата процедура е  извършен въз основа 

на предоставени от Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Разград, списъци с лица потенциални 

потребители от определена със заповед на кмета на Община Разград,  комисия по разписана за 

целта процедура.  

 

  С Допълнително споразумение №1 от 28.09.2016 г. към Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0055-С01 е удължен срока  

на договора до 30.04.2016 г. и общата стойност на допустимите разходи в размер на 

29 348,00 лв.  
  


