
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C05 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Баните ще кандидатства с проект за предоставяне на 

социалната услуга „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане. В изпълнение на изискванията по 

проекта  започва и прием на заявления от кандидати, желаещи да 

получават топъл обяд в периода от 1 януари до 27 април 2021 г. 

Кандидатите за потребители трябва да са:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 до 18 декември в 

Центъра за административно обслужване на Община Баните и в кметствата 

на: с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Подават се заявление по образец и декларация за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.    

Проекта, с който администрацията ще кандидатства за финансиране, 

ще осигури продължаването на услугата и подкрепата за най-уязвимите 

от COVID-19 групи. 

Допълнителна информация за проекта и условията за кандидатстване 

може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в Община Баните. 
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Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  
      
  На 25.01.2021 г. стартира услугата по Договор BG05FMOP001-5.001-

0163-C03 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в 

община  Баните”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на 

най- нуждаещите се лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл 

обяд» на 200 потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейностите по Проекта ще се реализират за периода от 25.01.2021 г. 

до 27.04.2021 г. под формата на кетъринг.  

 Топлият обяд ще се осигурява в рамките на всички работни дни от 

посочените месеци. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 
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Социалната услуга топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 27.04.2021 г., като срока 

се удължава до 30.09.2021 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 
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еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 27.04.2021 г., като срока се 

удължава до 30.09.2021 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 
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Социалната услуга топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 30.09.2021 г., като срока 

се удължава до 10.12.2021 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C02 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C02 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 
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еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 30.09.2021 г., като срока се 

удължава до 10.12.2021 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 
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Социалната услуга топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 10.12.2021 г., като срока 

се удължава до 30.06.2022 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C03 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C03 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C05 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 10.12.2021 г., като срока се 

удължава до 30.06.2022 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Община Баните ще кандидатства с проект за предоставяне на 

социалната услуга „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане. В изпълнение на изискванията по 

проекта  започва и прием на заявления от кандидати, желаещи да 

получават топъл обяд в периода от 1 януари до 27 април 2021 г. 

Кандидатите за потребители трябва да са:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Документи за кандидатстване се приемат от 14 до 18 декември в 

Центъра за административно обслужване на Община Баните и в кметствата 

на: с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Подават се заявление по образец и декларация за разкриване на 

данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.    

Проекта, с който администрацията ще кандидатства за финансиране, 

ще осигури продължаването на услугата и подкрепата за най-уязвимите 

от COVID-19 групи. 

Допълнителна информация за проекта и условията за кандидатстване 

може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в Община Баните. 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  
      
  На 25.01.2021 г. стартира услугата по Договор BG05FMOP001-5.001-

0163-C03 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в 

община  Баните”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на 

най- нуждаещите се лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл 

обяд» на 200 потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейностите по Проекта ще се реализират за периода от 25.01.2021 г. 

до 27.04.2021 г. под формата на кетъринг.  

 Топлият обяд ще се осигурява в рамките на всички работни дни от 

посочените месеци. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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 топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 27.04.2021 г., като срока 

се удължава до 30.09.2021 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C01 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 27.04.2021 г., като срока се 

удължава до 30.09.2021 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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 топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 30.09.2021 г., като срока 

се удължава до 10.12.2021 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C02 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C02 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 30.09.2021 г., като срока се 

удължава до 10.12.2021 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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 топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 10.12.2021 г., като срока 

се удължава до 30.06.2022 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C03 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C03 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Туристическа"2, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите 

от всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

еднократна употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до 

населените места. 

 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 10.12.2021 г., като срока се 

удължава до 30.06.2022 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: 

с.Вишнево;с. Вълчан дол; с.Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с.Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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 топъл обяд продължава 

изпълнението си и след 30.06.2022 г., като срока 

се удължава до 09.09.2022 г. 
 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в община  Баните” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане  

 

        От 25.01.2021 г. по Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C03 ”3.1-

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните”, 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се 

лица, Операция  BG05FMOP001-5.001  „ 3.1 Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID - 19“ , се предоставя «Топъл обяд» на 200 

потребителя от община Баните. 

  Потребителите на социалната услуга „Топъл обяд” са от  следните 

целеви групи по проекта:  

- лица без или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, 

хора, които поради възрастта си или 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 задоволят основните си жизнени 

потребности. 

Дейността се осъществява  чрез „приготвянето на топъл обяд под 

формата на "кетъринг". Топлия обяд се приготвя в Обществена кухня с 

дейност кетъринг, Заведение за организирано хранене с адрес: село 

Давидково, ул."Европа" 50, общ. Баните, обл. Смолян. Потребителите от 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция   BG05FMOP001-5.001 

 „ 3.1 Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19“ 

 

Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C06 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община  Баните” 
финансиран 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. 
 

всички населени места получават топъл обяд в кутии за храна еднократна 

употреба, срещу подпис. Обядът се доставя по график до населените места. 

 

Информираме гражданите, че осигуряването на топъл обяд 

продължава изпълнението си и след 30.06.2022 г., като срока се 

удължава до 09.09.2022 г. 

Заявления от кандидат потребители по образец и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация се приемат  в Центъра 

за административно обслужване на Община Баните и в кметствата на: с. 

Вишнево; с. Вълчан дол; с. Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Дрянка, 

с. Загражден; с. Малка Арда, с. Оряховец и с. Стърница .  

Формуляр от Заявление – декларация и декларация за 

разкриване на данъчна и осигурителна информация, може да 

изтеглите от сайта на Община Баните или да получите от Общинска 

администрация – Баните, кметовете и кметските наместници по 

населени места. 

 

 Допълнителна информация за проекта и условията за 

кандидатстване може да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в 

Община Баните. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ  

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. 
 

 
Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C07 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Баните” 

финансиран 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. 

 

 

 

 

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

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско 

подпомагане на най- нуждаещите се лица 

 

Проектът  за топъл обяд в община Баните 

приключи 

 

 

 
 
На 30.09.2022 г. Община Баните приключи  изпълнението на проект „Топъл обяд 

в условията на пандемия от Ковид-19”.  
Финансирането на проекта беше  по процедурата за директно предоставяне на 

БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по 
ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на 
Европейския съюз (ЕС).  

Проектът беше на стойност 254 592 лева,  за периода от 25.01.2021 до 30.09.2022 г..  

 Община Баните ще кандидатства с ново проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна 
програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Операция 
BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“  



 

 

 
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ  

НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. 
 

 
Договор BG05FMOP001-5.001-0163-C07 ”3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Баните” 

финансиран 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. 

 

 

 

 

 

 ЗА ПЕРИОДА  ОТ 01.12.2022 г.  ДО  30.09.2025 г .  /САМО В РАБОТНИ ДНИ./ 

От услугата могат да се възползват следните целеви групи: 

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат 

да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от 

близките си; 

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 

4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна 

подкрепа; 

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число 

самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 

няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. скитащи и бездомни лица; 

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Община Баните стартира прием на заявления на кандидат – потребители по Операция 
BG05SFPR003 – 1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално 
подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, 
считано от 17.10.2022 година. 

Документите за кандидатстване заявление по образец и декларация за 
разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице се 
предоставят  /на хартия/ и приемат всеки работен ден считано от 17.10.2022 г.  в 
Общинска администрация Баните, ул. „Стефан Стамболов“ № 3, в Центъра за 
административно обслужване на Община Баните  и в кметствата на: с. Вишнево; с. 
Вълчан дол; с. Гълъбово; с. Глогино; с. Давидково; с. Загражден; с. Малка Арда, с. 
Оряховец и с. Стърница .  

Допълнителна информация за проекта и условията за кандидатстване може 

да се получи на телефон  03025/22 20, вътр. 111 в Община Баните. 

 


