
                                                                                                                                     

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕ ЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ 

BG05FMOP001-3. 002 

Договор  № BG5FMOP001-3. 002-0220-C01  за  изпълнение  на  проект  „ Осигуряване  на  топъл  обяд  в  община  Антон,  Процедура  за  директно  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ:  BG05FMOP001-

3. 002 „ Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.  
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ИНФОР МАЦИЯ ОТНОСНО СКЛ ЮЧЕН ДОГОВОР  

Договор № BG5F MOP001- 3. 002- 0220- C01 

Име на проект: „Осигуряване на топъл обяд в община Антон“,  

Име на бене фициента:  - Община Антон 

Финансира щ орган: Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане от 

Фонда за европейско подпомагане на най- нуждае щите се лица в България.  

Срок на договора: 23 месеца 

Пе риод на изпълнение на договора: 01. 02. 2018 година  –  31. 12. 2019  година 

Стойност на  проект: -  98 793. 75  лева с ДДС 

Об ща цел на проектното предложение:  Целта на Об щина Антон е да създаде обществена 

трапезария,  с която да се намали броя на живее щите в бедност лица,  чрез подпомагането им с 

храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.  

Це леви групи по проекта 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“;  

 Са мотно живеещи лица и семейства,  получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж 

и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;  

Дейности по проекта:  

1.  Определяне на целевите групи;  

2.  Закупуване на хранителни продукти;  

3.  Осигуряване на топъл обяд;  

4.  Предоставяне на съпътства щи мерки.  

Топлият обяд ще бъде приготвен по приготвен по предварително изготвени разнообразни 

седмични менюта,  като калкулациите за тях ще се изготвят по рецепти съобразени с 

националните стандарти и норми за хранене.  


