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Наименование на проекта/информацията:Наименование на проекта/информацията:Наименование на проекта/информацията: Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар 

Кратко описание на проекта/информацията: Проектното предложение допълва, надг-

ражда и разширява обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществени-

те трапезарии. Предоставянето на топъл обяд чрез обществени трапезарии се осигурява със сред-

ства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“. По операция тип 3 „Осигуряване на 

топъл обяд“ се дава възможност Обществената трапезария в гр. Алфатар да надгради дейността 

си и да функционират през целият период от годината. Определянето на вида хранителни про-

дукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд, ще се извършва от организация-

изпълнител. Продуктите ще се закупуват в съответствие с изискванията на националното законо-

дателство и при спазване на принципите за публичност и прозрачност. Външните изпълнители 

ще гарантират, че ще предоставят разнообразно седмично меню, с което да се осигури баланси-

рано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и наци-

оналните стандарти и норми за хранене. За осигуряване на топъл обяд на хората със затруднения 

в придвижването, организацията-изпълнител ще реализира доставки до домовете им. За скитащи 

или бездомни лица организацията-изпълнител ще реализира доставки на улицата. В рамките на 

изпълнението на проектното предложение, организацията изпълнител пряко или в сътрудничест-

во с други организации ще предлагат и съпътстващи мерки. Проектното предложение 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 ли-

шение.  

Срок на изпълнение, месеци: 42 Стойност: 1 474 889.68 лева 

Дата на стартиране: 20.07.2016 год. Дата на приключване: 31.12.2019 год. 

Настоящата информационна брошура е изготвена 
в изпълнение на “Предоставяне на съпътстващи 
мерки” по проект “Топъл обяд за гражданите на 

община Алфатар” 


