
ПРОЕКТ ОСНОВНИ ПРОДУКТИ 

Доставяне на храна на бедните във време на криза 

Ковид-19 пандемия в България 

 

Икономическите последствия от пандемията оказаха силно влияние върху България като най-

бедната държава в ЕС. Между най-засегнатите са хората, живеещи до линията на бедността и 

те са в най-силна нужда от помощ. 

Много семейства се сблъскват с безработица, разходите за храна и битови стоки се покачват, 

особено в зимния период. 

Какво представлява  „Проект основни продукти“ 

По време на локдауна и на базата на многобройни нужди, посолството на Малтийския орден в 

България създаде проект, чиято цел е да снабдява със стоки най-бедната и нуждаеща се част от 

населението. 

На кого помагаме? 

Пакетите с храна се доставят на голям брой хора в нужда, някои от тях са възрастни, други  без 

дом, а трети  без доходи. Както и млади семейства или останали безработни поради 

пандемията. 

От какво имаме нужда? 

Всяка седмица наши доброволци закупуват стоки, пакетират ги и  доставят 25 – 50 пакета с 19 

вида стоки на бедните хора в католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София. Доверяваме се на 

свещениците да ни свързват с най-бедните, независимо от техния произход или религия. 

Опитът ни насочва 

Благодарение на много хора и техните дарения, от април до юни сме раздали повече от 500 

пакета в София и Ямбол на повече от 150 човека и семейства. 

Имаме нужда от помощта Ви 

С Ваше съдействие можем да подготвим още един пакет и да предложим основни хранителни 

продукти за седмица на едно семейство в нужда. 

Нашите общи усилия ще променят нещата. Ние дълбоко вярваме във Вашата много ценна 

помощ. 

Всеки опит за помощ е ценен! 

И запомнете: даването ни прави по-щастливи от получаването! 

Цена на пакет, включващ 18-20 стоки, вкл. 2 чантички + транспорт, е 50лв. или 25€. 

Ако искате да спонсорирате това, ето нашата банкова сметка: 

 

Посолство на Малтийски орден в Република България 

IBAN: BG11UNCR70001521790095 

Детайли за плащане: Basic Goods Project Bulgaria 

 

 

 

Посолство на Малтийски орден в България 

Бул. Васил Левски 92, 1504 София, България 

Тел. (+359 2)843 98 61 

e-mail: bulgariaembassy@orderofmalta.int  
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