
                                                           

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 

 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД В КАЧЕСТВОТО СИ НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО  

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ГР. КРУМОВГРАД“   

ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА  „ТОПЪЛ ОБЯД“  И ПРЕЗ 2020 Г. 

 

 На 10.12.2019 г. се подписа Допълнително споразумение № 4 към  Договор  BG05FMOP001-3.002-0121-C05 

между Агенция за социално подпомагане, в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  и Община 

Крумовград в качеството на бенефициент по проекта. В изпълнение на подписаното 

споразумение се променя крайния срок за изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване 

на топъл обяд в Община Крумовград” от 31.12.2019 г. на 29.02.2020 г., както и общата сума 

на допустимите разходи от 866 952,50 лв. на 922 722,50 лв. Броят на потребителите се запазва 

същия и към настоящият момент те са 520. 

 Топъл обяд се предоставя в гр. Крумовград и селата: Вранско, Горна Кула, Звънарка – 

мах. Козино и мах. Лозино, Подрумче, Пелин, Полковник Желязово, Едрино, Гулийка, Аврен, 

Черничево, Токачка, Гривка, Зиморница, Раличево, Пашинци, Бук, Лещарка, Тополка,  

Голяма Чинка, Малка Чинка, Метлика, Рибино, Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, 

Голям Девесил и Егрек. Потребителите на проекта са общо 520 души, като всеки работен ден 

те получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Стойността 

на 1 храноден за 1 лице 2.50 лв.   

Храната се приготвя в кухните на 4 трапезарии – ДСП гр. Крумовград, ДСП-филиал с. Аврен, 

ДСП-филиал с. Токачка и ДСП-филиал с . Егрек.  Рецептите за приготвяне на ястията са 

съотносими към тези посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене и 

са съобразени с националните стандарти и норми за хранене и изискването за принос към балансирания режим на хранене.    

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

потребителите, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на други социални услуги, 

административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа 

предвид нуждите и проблемите им.Съпътстващите мерки са дейности, предвидени в допълнение към разпределянето на храна 

с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив 

начин. 


