
   

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 

Име на операцията: „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ 

Име на бенефициента: ОБЩИНА БРЕГОВО 

Начало: дата: 04.01.2021 г. 

Край: дата: 30.09.2022 г. 

Стойност: 331 017,50 лв.          

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. 
Социалната услуга е предназначена и има за цел да подобри качеството на 

живот и осигури помощ и подкрепа на лицата от целевите групи, засегнати в най-

голяма степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея, чрез осигуряване на 

топъл обяд на 250 лица, живеещи в 10 населени места на територията на община 

Брегово - 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; лица, поставени под карантина – без 

доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им 

окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда 

от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да зодоволят основните си жизнени потребности. 

Топлият обяд ще се предоставя за периода от 04.01.2021 г. до 30.09.2022 г. само 

в работни дни.  

Предоставянето на услугата има за цел да подобри качеството на живот и 

осигури помощ и подкрепа на лицата от целевите групи засегнати в най-висока степен 

от пандемията COVID-19 и последиците от нея.  

Конкретните цели са:  

 Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд - супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт 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.  

 Преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се 

лица. 

          Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която 

община Брегово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в 

риск от социална изолация.  

 

 


