
                                                           

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ 

BG05FMOP001-03.002 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

ОТНОСНО  НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА КРУМОВГРАД“ 

 

От услугата предоставяне на „топъл обяд“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“ към 

30.06.2019 г. се възползват общо 520 души от гр. Крумовград и 27 села на територията на община Крумовград. 

Храната се приготвя в кухните на Домашен социален патронаж гр. Крумовград и във филиалите в с. Аврен, 

с. Токачка и с. Егрек. Всеки работен ден потребителите на услугата получават супа, 

основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността на 1 храноден за 

1 лице 2.50 лв.    

Дейностите по операцията ще продължат до 31 декември 2019 година. Същите се 

реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ) по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

(ОПХ). Финансирането е в размер на 866 952,50 лв. 

 В проекта са включени лица попадащи към една от основните целеви групи за 

предоставяне на топъл обяд, съгласно Наредба № РД-07-01 от 04.04.2018 г. за реда и 

условията за определяне на целеви групи по ОПХ, съфинансирана от Фонда за Европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица. Поименното определяне на конкретните 

представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Крумовград.  

 В рамките на изпълнението на операцията, наред с топлия обяд се реализират и съпътстващи мерки спрямо 

потребителите, изразяващи се в индивидуално консултиране и информиране, предвид нуждите и проблемите им. 

 Чрез реализацията на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Крумовград“ ще се  разшири кръга на 

видовете социални услуги в общността и ще се допринесе за постигане на 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.  


