
                                                           

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ 

BG05FMOP001-5.001-0201-С05 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в 

община Горна Оряховица“ 

 

Проектът 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. 
 

 

             Община Горна Оряховица е бенефициент по проект „Топъл обяд в условия 
на пандемията от COVID 19 в община Горна Оряховица”. 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. Финансирането е със средства по линия на 
REACT-EU  като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19. 

За потребители на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID 
19 в община Горна Оряховица”  са определени 50 лица от целевите групи: 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 с по-висок риск от заразяване и 
неблагоприятното 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 задоволяват основните си жизнени потребности. 

Срокът на проектните дейности е до 09.09.2022 год. На лицата се предоставя 
топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. По 
проекта се реализират и съпътстващи мерки, допълващи предоставянето на топъл 
обяд, които се изразяват в консултиране и съдействие на крайните потребители на 
топъл обяд, съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните 
им нужди за: 

-възможностите за ползване на социални услуги, предоставяни на територията на 
общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползването на 
административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен 
подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и 
образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и 
балансирано хранене, консултиране за изискванията, свързани с въведените  
противоепидемични мерки и др.; други форми на индивидуална подкрепа, 
съдействие, консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени 
нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на 
последствията продължителната социална изолация. 
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Реализирането на този проект е част от социалната политика, която 
Община Горна Оряховица развива в подкрепа на хората, живеещи в материално 
лишение и в риск от социална изолация. 

Периода за реализиране на проекта 01.01.2021 – 09.09.2022 год. 
Стойност на проекта 61 000,50 лева.  
Административен адрес: град Горна Оряховица, пл. «Г. Измирлиев» №2  
Ръководител проект Силвия Маркова  
тел. 0886 391511 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


