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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ ИЛИ ОСНОВНО

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО

ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В

БЪЛГАРИЯ

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”

Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ

BG05FMOP001-5.001
„3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19”

Управляващ орган Агенция за социално подпомагане

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА

БАНСКО – III ЕТАП № BG05FMOP001-5.001-0028-
C01

Обща стойност на
проекта 48 114,00 лв. 100 %

Оперативна програма
за храни и/или основно
материално
подпомагане

48 114,00 лв. 100 %
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Период за изпълнение Срокът за изпълнение на Договора е до 27.04.2021 г.

Цели на
проекта

Обща цел

Проектът допринася за постигане 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.
Предлаганите дейности в рамките на проекта ще осигурят подкрепа на целевите групи.
Проектното предложение е планирано в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурява подкрепа за задоволяване на
базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен.
 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.
 Да допълни и разшири мерките за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

Специфични
цели В рамките на проекта ще бъде осигуряван топъл обяд на 200 лица от целевите групи

Целева(и) група(и)

1. 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.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им
окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на
извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Очаквани резултати - Осигурен топъл обяд на 200 лица представители на целевата група в община Банско
- Предоставени консултации на лицата от целевата група от социален работник

Основни дейности

Дейност 1: Определяне на целевите групи
Дейност 2: Приготвяне на топъл обяд
Дейност 3: Предоставяне на топъл обяд
Дейност 4: Реализиране на съпътстващи мерки
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Наименование на
дейността

Дейност 1: Определяне на целевите групи

Описание на
дейността

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в
отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от
храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. Лицата желаещи да се възползват от
социалната услуга ще подадат заявления, които ще бъдат регистрирани в регистър на заявленията за
предоставяне на социалната услуга "Топъл обяд". Преди стартиране на дейността по приготвяне и доставка на
топлия обяд, всички идентифицирани от община Банско нуждаещи се лица подлежат на потвърждаване от ДСП
– град Разлог за принадлежност към допустимата целева група. Заявленията и придружаващите документи се
разглеждат от специално създадена комисия, която има за цел да:

- установи истинността на обстоятелствата, декларирани в подаденото заявление;

- идентифицира специфичните потребности на лицето – социално битови, здравословни и медико-социални;

- състави списък на лицата, които ще се възползват от предоставяните социални услуги в рамките на проекта;

- състави списък на чакащи, които да се включат в проекта, в случай на отпадане на потребител.

Обосновка на
дейността

В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат подбрани 200 потребители , представители на целевата група
от хора, които да се възползват от социалната услуга предоставена им от Община Банско.

Подробно описание на дейностите
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Наименование на
дейността

Дейност 2: Приготвяне на топъл обяд.

Описание на дейността

Топлият обяд ще се приготвя в наличните помещения в гр. Банско, община Банско, предоставени за кухня
"Домашен социален патронаж" на заведения за социални услуги към община Банско. Материалната база е
собствена на Община Банско. Помещенията са обзаведени и изградени по начин, гарантиращ ограничаване на
кухненския блок от складовата площ.
Топлият обяд се приготвя при спазване на всички хигиенни изисквани разпоредени от съответните органи с цел
превенция разпространението на COVID-19, а именно:
• Избрани са дезинфектанти одобрени от МЗ
• Определени са критичните точки за дезинфекция (входни и складови пространства, често докосваните
повърхности. Критичните точки подлежат на ежедневна дезинфекция, като в зависимост от необходимостта тя
може да варира от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час или дезинфекция на транспортните средства след
всеки курс. осигури регулярно изхвърляне на боклука.
• Персоналът, отговарящ и поддържащ санитарно-хигиенното състояние на обектите, ще бъде снабден и ще
използва лични предпазни средства. Личните предпазни средства, които не са за еднократна употреба, като
очила, шлем, ръкавици, подлежат на дезинфекция чрез накисване или забърсване. Личните предпазни средства
за еднократна употреба се изхвърлят безопасно. След сваляне на личните предпазни средства (маски, ръкавици,
престилка и/или др.) ръцете задължително се измиват с вода и сапун или се дезинфекцират с алкохолен
продукт.

Обосновка на
дейността Предвижда се дейността да стартира на 04.01.2021 г . - ще приключи на 27.04.2021 г. Общ брой работни дни , в

които ще се реализира дейността - 81.

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са:
 Приготвен топъл обяд за 200 лица от целевата група.
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Наименование на
дейността

Дейност 3: Предоставяне на топъл обяд

Описание на дейността

Обществената трапезария в Община Банско се реализира от „Домашен социален патронаж гр. Банско”.
Услугата е мобилна и предоставя възможност да достигне до по- голям кръг нуждаещи се хора. Дейността
изисква по- голям ресурс, но решава значително повече проблеми, като осигурява подкрепа в ежедневието на
стари хора, хора с увреждания, както и такива, поставени под карантина, които живеят сами в изолирани
населени места. За тази цел са осигурени транспортни средства за разнос на готовата храна, както и човешки
ресурси.

Обосновка на
дейността

Всеки работен ден служители на Община Банско, снабдени с лични предпазни средства и дезинфектанти, така
че да се предотврати разпространението на COVID-19, раснасят по домовете на потребителите готовите храни.
Всеки топъл обяд се предоствя в еднократни опаковки и опакован в еднократна торбичка.

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са:
 Предоставен на 200 лица от целевата група топъл обяд за периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г.
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Наименование на
дейността

Дейност 4: Реализиране на съпътстващи мерки

Описание на дейността

Предлаганите дейности в рамките на проекта ще осигурят подкрепа на целевите групи. Община Банско
разполага с необходимия капацитет за предоставяне на съпътстващи мерки. С различните уязвими групи
работят служители на Община Банско, които извършват комплекс от дейности съобразно индивидуалните
нужди на потребителя. Конкретните дейности, който се реализират са както следва:
- консултиране, информиране за възможни административни и социални услуги, предоставяни от различни
институции и подпомагане на достъпа до тях, насочване за регистрация в бюрото по труда, информиране за
възможностите за участие в програми за подпомагане съобразно индивидуалните потребности;
- психологическа помощ и подкрепа, работа с близки на уязвими лица;
- осигуряване на защитена среда - при необходимост информиране на Дирекция „Социално подпомагане”,
Полиция и други инстанции за настъпили рискови фактори;
- съдействие за осигуряване на помощни средства.

Обосновка на
дейността

Предлаганите дейности в рамките на проекта ще се реализират със собствени ресурси на Община Банско. Всеки
потребител ще бъде посетен от служител на Община Банско за консултация необходимия брой пъти, в
зависимост от потребностите на лицето. За всяко посещение ще бъде изготвен протокол за оказаната подкрепа
от служителя и тя ще бъде отразена в дневника на лицето.

Очаквани резултати Резултатите, които дейността ще постигне са:

 брой проведени консултации - 200


