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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“ 
BG05FMOP001-3.002

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 -  0072 -  С07 
„Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в Община Ардино”

Бенефициент: Община Ардино

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

От 01.09.2016 година в община Ардино стартира проект „Осигуряване на топъл обяд на 
лица от уязвими групи в Община Ардино” по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по 
операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-03.02 със срок на 
продължителност до 30.04.2017 година и капацитет 150 потребителя и цена на „Топлия обяд” - 
2,30 лева.

От 01.05.2017 година е подписан анекс към договора за промяна на броя потребители от 
150 на 250 потребители, удължен до 31.12.2017 година, и промяна на цената на „Топлия обяд” 
от 2,30 лева на 2,50 лева - със стойност на проекта 177 809.50 лв.

От 29.12.2017 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително 
споразумение №3 към договор № BG05FMOP001-3.002 -  0072 -  С03 за промяна на броя 
потребители от 250 на 1 300 потребители, удължаване на срока на договора да 31.12.2019 г. и 
промяна на бюджета на проекта от 177 809.50 лева на 2 787 559.50 лева.

Съгласно подписаното Допълнително споразумение №3 BG05FMOP001-3.002-0072-C03, 
период на изпълнение на дейностите е 40 месеца, от 01.09.2016 г. до 31.12.2019 г. и се 
предоставя на 1300 бр. потребители - 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 дирекция „Социално подпомагане”; Семейства и самотно живеещи пенсионери, 
които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си; Скитащи 
и бездомни деца и лица, в т.ч. и предоставяне на храна в дома на потребителя, от всички 
населени места в общината. Проекта се изпълнява на територията на община Ардино - във 
всички населени места, в определени пунктове, от избран доставчик на Социалната услуга - 
„Динас-75“ ЕООД.

От 15.10.2018 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително 
споразумение №4 към договор № BG05FMOP001-3.002 -  0072 -  С04 за промяна бюджета на 
проекта от 2 787 559.50 лева на 2 787 158.26 лева.

От 18.12.2019 година на основание чл.7 от общите условия към договора по операция 
BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” е подписано допълнително 
споразумение №6 към договор № BG05FMOP001-3.002 -  0072 -  С06 за удължаване на срока на 
договора до 29.02.2020 г. и период на изпълнение на дейностите от 40 на 42 месеца и промяна 
на бюджета на проекта от 2 787 158.26 лева на 3 001 658.26 лева.



Извършените разходи от началото на проекта до 31.12.2019 година са 2 787 158.26. / в 
т.ч. - разходи за храна - 2 533 780,24 лв., административни разходи -  126 689,01 лв. и разходи за 
съпътстващи дейности - 126 689,01 лв.

Верифицираните разходи от началото на проекта - 01.09.2016 година до 31.12.2019 
година -  2 676 333,26 лв. /в т.ч. - разходи за храна -  2 433 030,24 лв., административни разходи 
-  121 651,51 лв., разходи за съпътстващи дейности - 121 651,51 лв.

Разходите за отчетния период 01.12.2019 г. до 31.12.2019 година са: 110 825,00 лв./в т.ч. - 
разходи за храна -  100 750,00 лв., административни разходи -  5 037,50 лв. и разходи за 
съпътстващи дейности - 5 037,50 лв., предстои да бъдат внесени за верификация.

> От стартирането на проекта - 01.09.2016 г до 31.12.2019 година в община Ардино има 
приети над 2 320 заявления.

> След проверка за принадлежността на кандидат-потребителите към целевите групи, 
попадащи в проекта от ДСП -  Ардино, от стартирането на проекта - 01.09.2016 година 
до 31.12.2019 година бяха сключени 1917 договора.

> За периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 година бяха сключени 32 договора за ползване на 
услугата.

> През периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г. има прекратени 32 договора, в т.ч. отпаднали 
потребители - 0, откази - 13, починали потребители -  19.

> На 31.12.2019 г., считано от 01.01.2020 г. до 29.02.2020г., са сключени допълнителни 
споразумения с 1 300 потребители на услугата „Обществена трапезария“.

При изпълнение на проекта се предоставят и съпътстващи мерки. Те са предвидени в 
допълнение към предоставянето на храна и целят намаляване на социалното изключване и/или 
справяне с извънредни социални ситуации по еманципиран и устойчив начин. Те допълват 
предоставянето на „Топъл обяд” по настоящата процедура и се изразяват индикативно в 
индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

• Възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на 
общината, включително и такива финансирани от ЕСФ;

• Ползване на административни общински услуги, подпомагане на достъп до здравни и 
образователни услуги, управление на семейния бюджет, здравословно и балансирано 
хранене;

• Други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиран, 
реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите 
на целевите групи.
Реализирането на съпътстващите мерки е една от спецификите на подпомагането от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Към 31.12.2019 година „Топъл обяд” получават 1 300 потребителя, определени в 

пунктове във всички населени места на територията на общината.
Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва 

от Дирекция „Социално подпомагане” -  Ардино, чрез извършване на анкетиране, въз основа на 
данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно предоставена 
информация.

Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която община 
Ардино развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална 
изолация.
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