
 

 

 

 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

 
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г. 

ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от 

COVID-19“ 

ПОКАНА 
за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, 

програми и европейска интеграция“, в качеството си на Управляващ орган на 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ОПХ, ФЕПНЛ) 

КАНИ 

Общини и райони на общини на територията на Република България да представят 

заявления за финансиране съгласно приложения пакет документи за кандидатстване 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.  

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане на общата цел на 

оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез 

осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-

19 и последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, 

предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които 

осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. 

Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на 

извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с 

последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава 

възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-

нуждаещите се лица. 

Конкретни цели:  

 Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими 

граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в 

условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в 

затруднение да осигурят сами прехраната си. 

 Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от 

кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица. 

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ. 
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Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 12 058 874 лева. 

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на 

територията на Република България. Мястото на изпълнение е територията на 

съответната община и прилежащите й населени места. 

За целите на операцията разходите са определени както следва: 

- за приготвяне на топъл обяд са определени като единица продукт - топъл обяд 

в размер на 2.70 лв. на лице на ден, при спазване на правилата за 

възстановяване на разходи за единица продукт. Разходите са предназначени за 

осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж 

седмично десерт.  

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, 

определени като единна ставка в размер на 5% от разходите единица 

продукт. 

- разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските 

организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата 

на единна ставка в размер на 5% от разходите за единица продукт. 

Допустими целеви групи 

В съответствие с целите на операцията целева група са:  

1. 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 в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията.  

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

3. 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. 

 

Допустими дейности 

1. Определяне на целевите групи 

2. Приготвяне на топъл обяд  

3. Предоставяне на топъл обяд. 

4. Реализиране на съпътстващи мерки. 

Кандидатите е необходимо да предвидят и създадат организация за раздаването на 

храната, съответстваща на предписанията на националните органи за спазване на 

противоепидемичните мерки. 

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка и при предписание на 

националните органи в хода на изпълнение на договора, партньорската организация 

следва да предвиди и създаде необходимата организация за доставка на храната до 

дома на потребителите. 

Дейностите са допустими за финансиране, както следва: 

1. считано от 01.01.2021 г. - за заявления за финансиране, подадени до 

31.01.2021 г. включително, или 

2. считано от конкретна дата, посочена в заявлението за финансиране, 

следваща датата на подаване на заявлението за финансиране. 

 

Всички дейности по сключените договори следва да приключат не по-късно 

от 27.04.2021г.  
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Топъл обяд се предоставя от партньорската организация в работни дни от 

месеца. 

Краен срок за прием на заявления за финансиране: По настоящата процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявленията за 

финансиране следва да бъдат представени в рамките на два срока за кандидатстване: 

- До 17:00 часа на 31.12.2020 г. 

- До 17:00 часа на 31.01.2021 г. 

Заявлението за финансиране по настоящата процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ следва да бъде подадено само по електронен път, 

като се използва Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020) - 

https://eumis2020.government.bg   

Въпроси се задават в сроковете и реда, посочен в Изискванията за кандидатстване. 

Изискванията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за 

оценка, са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган:  

http://www.asp.government.bg  

и в ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg 

 

https://eumis2020.government.bg/
http://www.asp.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

