
 

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“ 

 

Проекта 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. 

 

На 09.09.2022 Kмета на Община Рила – Георги Кабзималски, сключи 

допълнително споразумение  № 1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0225-C01 за 

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

финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане”.  

       Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Рила,  

чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията 

COVID-19 и последиците от нея. Специфичните цели на проекта са: 

- 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. 

- Допълване и разширяване на националните мерки за преодоляване на последиците от 

кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица. 

       Съгласно одобреното проектно предложение 100 лица, живеещи на територията на 

община Рила, ежедневно в работни дни да получават топъл обяд, включващ супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.  

С подписването на допълнителното споразумение срока на предоставянето на топлия 

обяд се удължава до 30.09.2022г. , общата стойност на проекта е в размер на 22 

508.64лева. 

       Сред очакваните резултати са: 

-  Оказване на подкрепа на лица в риск в извънредна ситуация.  

- Намаляване на бедността, изолацията и усещането за безпомощност на лицата от 

целевата група, породено от извънредната ситуация.  

- Осъществяване на храненето в обстановка и по начин, който зачита личността на 

нуждаещи се лица и неговите индивидуални (здравословни) особености.  

- Повишаване информираността на целевите групи по отношение на COVID 19 чрез 

съпътстващата подкрепа. 


