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Операция тип 3  „Осигуряване на топъл обяд” 

Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 

BG05FMOP001-5.001  

„3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА 

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” 

Управляващ орган Агенция за социално подпомагане 

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО 

Наименование на проекта 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА 

БАНСКО – III ЕТАП №  BG05FMOP001-5.001-0028-

C06 

Обща стойност на 

проекта 
255 810.72 лв. 100 % 

Оперативна програма 

за храни и/или основно 

материално 

подпомагане 

255 810.72 лв. 100 % 
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Период за изпълнение Срокът за изпълнение на Договора е до 09.09.2022 г. 

Цели 

на 

проекта 

Обща цел 

 Проектът допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на 

живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално 

лишение. 

Предлаганите дейности в рамките на проекта ще осигурят подкрепа на целевите групи. 

Обществената трапезария е мобилна услуга и предоставя възможност да достигне до по- голям кръг нуждаещи 

се хора. Дейността изисква по- голям ресурс, но решава значително повече проблеми, като осигурява подкрепа 

в ежедневието на стари хора и хора с увреждания, които живеят сами в изолирани населени места. За тази цел 

са осигурени транспортни средства за разнос на готовата храна, както и човешки ресурси. 

Проектното предложение е планирано в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурява подкрепа за 

задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока 

степен. 

 Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна 

социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да 

осигурят сами прехраната си. 

 Да допълни и разшири мерките за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите 

се лица. 

Специфични 

цели 
В рамките на проекта ще бъде осигуряван топъл обяд на 200 лица от целевите групи  

Целева(и) група(и) 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената 

икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични 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 нямат близки, 

които да им окажат подкрепа.  
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3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията 

на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Очаквани резултати 
- Осигурен топъл обяд на 200 лица представители на целевата група в община Банско 

- Предоставени консултации на лицата от целевата група от социален работник 

Основни дейности 

Дейност 1: Определяне на целевите групи 

Дейност 2: Закупуване на хранителни продукти за трапезарията в град Банско 

Дейност 3: Осигуряване на топъл обяд 

Дейност 4: Предоставяне на съпътстващи мерки 
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Наименование на 

дейността 
Дейност 1: Определяне на целевите групи 

Описание на 

дейността  

 

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. Лицата желаещи да се възползват от 

социалната услуга ще подадат заявления, които ще бъдат регистрирани в регистър на заявленията за 

предоставяне на социалната услуга "Топъл обяд". Преди стартиране на дейността по приготвяне и доставка на 

топлия обяд, всички идентифицирани от община Банско нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от ДСП 

– град Разлог за принадлежност към допустимата целева група.  Заявленията и придружаващите документи се 

разглеждат от специално създадена комисия, която има за цел да:  

- установи истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление; - идентифицира специфичните 

потребности на лицето – социално битови, здравословни и медико-социални;  

- състави списък на лицата, които ще се възползват от предоставяните социални услуги в рамките на проекта;  

Подробно описание на 

дейностите 
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Наименование на 

дейността 
Дейност 1: Определяне на целевите групи 

- състави списък на чакащи, които да се включат в проекта, в случай на отпадане на потребител. 

Обосновка на 

дейността 

 

В резултат от изпълнението на дейността ще бъде подбрана целевата група от хора, които да се възползват от 

социалната услуга предоставена им от Община Банско. Общият брой на потребители ще бъде 200. 

 

 

 

 

 

 

Наименование на 

дейността 

Дейност 2: Закупуване на хранителни продукти за трапезарията 

 

Описание на дейността  

 

С цел да бъде осигурена разнообразна и балансирана храна следва да бъдат осигурени следните групи 

хранителни продукти: Хляб бял – по УС „България”- 650 гр., Хляб типов по УС “България”- 650 гр., Хляб 

пълнозърнест по УС „България”, Брашно по УС “България” бяло т. 500, Брашно по УС , “България” типово т. 
1150, Брашно бяло т. 500 – 1 кг. опак, Фиде разф. – 400 гр., Ориз екстра качество 1 кг., Зрял боб, Леща, Олио, 

Сол, Яйца L размер, Яйца M размер, Кайма, „Стара Планина” 60% св. 40 % тел., Кремвирш пилешки, Пилешки 

бутчета замразени, Риба Скумрия, Кисело мляко 3.6% 400 гр., Маргарин 500 гр., Черен пипер 10 гр., Сушена 

чубрица 10 гр., Сушен джоджен, Зеле, Краставици, Домати, Картофи, Моркови, Зелен боб , Тиквички, Спанак, 
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Наименование на 

дейността 

Дейност 2: Закупуване на хранителни продукти за трапезарията 

 

Чесън, Пипер зелен, Магданоз, Копър, Грах буркан- 680 гр., Зелен боб буркан – 680 гр., Лютеница буркан- 320 
гр. Хранителните продукти, следва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 

европейското и национално законодателство. Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС или 

еквивалентни стандарти, да се предават с необходимите сертификати за качество, лабораторни анализи и да 

бъдат произведени и транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 

Република България и да са с не по-малко от 70% остатъчна годност към момента на доставка на конкретния 

обект. 

Обосновка на 

дейността 

 

Топъл обяд ще бъде предоставян в работни дни за период от 4 месеца на 200 лица, представители на целевата 

група. Проектът ще стартира на 04.01.2021 г. Общо: 81 хранодни. 

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са: 

 Закупени хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд на 200 лица от целевата група 

 

 

 

Наименование на 

дейността 
Дейност 3: Осигуряване на топъл обяд 

Описание на дейността  

 

Топлият обяд ще се приготвя в наличните помещения в гр. Банско, община Банско, предоставени за кухня 

"Държавен социален патронаж" на заведения за социални услуги към община Банско. Материалната база е 

собствена на Община Банско. Трапезария в гр. Банско: Адрес: гр. Банско, ул. "Радон Тодев" 14, общ. Банско 
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Наименование на 

дейността 
Дейност 3: Осигуряване на топъл обяд 

Обосновка на 

дейността 

 

Топлият обяд се приготвя при спазване на всички хигиенни изисквани разпоредени от съответните органи с цел 

превенция разпространението на COVID-19, а именно:  

• Избрани са дезинфектанти одобрени от МЗ  

• Определени са критичните точки за дезинфекция (входни и складови пространства, често докосваните 

повърхности. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция, като в зависимост от необходимостта тя може 

да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или дезинфекция на транспортните средства след всеки 

курс. осигури регулярно изхвърляне на боклука.  

• Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, ще бъде снабден и ще 

използва лични предпазни средства. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като очила, 

шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване. Личните предпазни средства за 

еднократна употреба се изхвърлят безопасно. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици, 

престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен продукт. 

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са: 

 Осигурен топъл обяд на 200 лица от целевата група 
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Наименование на 

дейността 
Дейност 4: Предоставяне на съпътстващи мерки 

Описание на дейността  

 

Предлаганите дейности в рамките на проекта ще осигурят подкрепа на целевите групи. Община Банско 

разполага с необходимия капацитет за предоставяне на съпътстващи мерки. С различните уязвими групи 

работят служители на Община Банско, които извършват комплекс от дейности съобразно индивидуалните 

нужди на потребителя.  

Конкретните дейности, които се реализират са както следва:  

- консултиране, информиране за възможни административни и социални услуги, предоставяни от различни 

институции и подпомагане на достъпа до тях, насочване за регистрация в бюрото по труда, информиране за 

възможностите за участие в програми за подпомагане съобразно индивидуалните потребности;  

- психологическа помощ и подкрепа, работа с близки на уязвими лица;  

- осигуряване на защитена среда- при необходимост информиране на Дирекция „Социално подпомагане”, 

Полиция и други инстанции за настъпили рискови фактори;  

- съдействие за осигуряване на помощни средства. 

 - изготвяне на информационни материали за изпълнението на проекта: информационни табели- 2 бр. за местата 

на предоставяне на услугата, статии за старта и края на проекта, които ще бъдат публикувани на официалната 

страница на община Банско. 

Обосновка на 

дейността 

 

Предлаганите дейности в рамките на проекта ще се реализират със собствени ресурси на Община Банско. Всеки 

потребител ще бъде посетен от служител на Община Банско за консултация необходимия брой пъти, в 

зависимост от потребностите на лицето. За всяко посещение ще бъде изготвен протокол за оказаната подкрепа 

от служителя и тя ще бъде отразена в дневника на лицето. 



 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция BG05FMOP001-5.001  

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 

 

 
 

   
    

Наименование на 

дейността 
Дейност 4: Предоставяне на съпътстващи мерки 

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са: 

 брой доклади от социален работник - 100 

 брой посещения на уязвими лица - 100  

 брой проведени консултации - 100 

 

 

 

 

 

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на 

Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, като част от 

отговора на Съюза на пандемията от COVID-19. 


