
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд 1 

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 г. 

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ 

ПОКАНА 
за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно 

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

орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+) 

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 „Топъл обяд“.  

 

Обща цел на операцията: Процедура „Топъл обяд“ е продължение на 

успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014 – 2020 

и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с 

материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на 

съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез 

подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и 

питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на 

свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат 

на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се 

предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. 

Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни 

затруднения за осигуряване на прехраната си. 

С цел намаляване на административната тежест, административните договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се сключват дългосрочно, но 

не повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица 

продукт - топъл обяд.   

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят и съпътстващи 

мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи. 

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 127 737 000 лева. 

 

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на 

територията на Република България.  
 

За целите на операцията разходите са определени, както следва: 

1. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на 

топъл обяд, който включва единствено разходите за продуктите, вложени в 
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приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 

3,20 лв. 

2. Административните и транспортните разходи и разходите за съхранение 

и приготвяне, поети от бенефициентите, разпределящи храните и/или основното 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в 

размер на 7% от разходите по т. 1. 

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициентите или от 

тяхно име и декларирани от бенефициентите, доставящи храните и/или основното 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в 

размер на 7% от разходите по т. 1.  

 

Допустими целеви групи 

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са 

определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията 

за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и 

основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския 

социален фонд плюс 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: 

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. 

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, 

може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 

6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за 

временно настаняване. 

 

Допустими дейности 

1. Определяне на целевите групи 

2. Приготвяне на топъл обяд  

3. Предоставяне на топъл обяд. 

4. Реализиране на съпътстващи мерки. 

 

Дейностите са допустими за финансиране, както следва: 

- За общините, които имат действащ договор за предоставяне на топъл обяд 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 

със срок на изпълнение до 30.09.2022 г. и подадат проектно предложение в рамките 

на първите два срока за кандидатстване по настоящата процедура или до 31.10.2022 

г., като разходите за тях са допустими считано от 01.10.2022 г., независимо от датата 

на сключване на Административния договор.  

- Във всички останали случаи разходите са допустими от конкретно 

посочена дата, следваща датата на подаване на проектното предложение, но не по-

рано от 01.10.2022 г., независимо от датата на сключване на Административния 

договор.  

Разходите се считат за допустими в рамките на общата продължителност 

на договора, но не по-късно от 30.09.2025 г. 
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Топъл обяд се предоставя от бенефициентите 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 пет срока за 

кандидатстване: 

- До 17:00 часа на 30.09.2022 г. 

- До 17:00 часа на 31.10.2022 г. 

- До 17:00 часа на 30.11.2022 г. 

- До 17:00 часа на 30.12.2022 г. 

- До 17:00 часа на 31.01.2023 г. 

Проектно предложение 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, посочени в Указанията за 

кандидатстване. 

 

Указанията 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/

