
 
 

 1 

 

 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, 

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕСФ+ 

 

Европейска нормативна рамка 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 

юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за 

справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както 

и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд 

„Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на 

границите и визовата политика 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

24 юни 2021 година за създаване на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и за 

отмяна на Регламент (ЕС) 2013/1296 

 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 

г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни 

от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 

1247/2002/ЕО 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 

27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

Национални разпоредби 

 Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено 

управление (ЗУСЕФСУ) – (загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) 

 Закон за защита на личните данни  

 Друга приложима нормативна уредба 

 

УВОД 

Третият за България програмен период в областта на оперативните програми е белязан с 

опита и добрите практики от изпълнението на предишните мерки и политики за борба с 

бедността и социалното изключване. Комуникационната стратегия е разработена в 

изпълнение на чл. 44 – 50 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на 

Съвета от 24 юни 2021 г.  

Основната цел на Комуникационната стратегия е да информира широката общественост 

и потенциалните бенефициенти за възможностите за подкрепа, предоставяна от ЕС чрез 
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Програмата за храни и основно материално подпомагане. Разработена е в съответствие със 

Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление 

(ЗУСЕФСУ). Съгласно чл. 18 от същия следва да бъде приета Национална 

комуникационна стратегия за всички програми, както и одобрен Единен наръчник за 

прилагане на правилата за видимост, прозрачност и комуникация, задължителен за 

бенефициентите. Предвид горното, при необходимост настоящият документ ще бъде 

изменен и/или допълнен. Целта е УО на Програмата да гарантира изпълнението на мерки 

за публичност, като се акцентира върху комуникацията, прозрачността и визуализацията. 

Целевите групи, към които са насочени мерките за комуникация и публичност са: 

представители на целевите групи на ПХОМП, потенциални и вече одобрени 

бенефициенти, широката общественост, служители на Управляващия орган, както и на 

други институции, ангажирани с процесите на програмиране, управление, контрол и 

оценка на Програмата. УО се ангажира да публикува структурирана информация за 

избраните операции и бенефициенти на уебсайта си, като отчита изискванията за защита 

на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за 

защита на личните данни.. 

На уебсайта ще бъде поддържана актуална информация за наличните възможности за 

финансиране и постиженията на Програмата.  

УО ще публикува на уебсайта си покана за представяне на предложения. Определено 

длъжностно лице за комуникацията за ПХОМП ще участва в създадената от Комисията 

мрежа на координаторите за комуникация, длъжностните лица за комуникация и 

представителите на Комисията, в която се обменя информация за дейностите за 

осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация. Ще се провежда целенасочена 

информационната кампания за мотивиране на бенефициентите за участие в Програмата и 

разяснения във връзка с изискванията за кандидатстване. Без да са изчерпателно изброени, 

комуникационните канали, които ще се използват за разпространение на информацията, 

включват: 

• уебсайтове – уебсайта на УО (АСП), Единния информационен портал, 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

в България – ИСУН, уебсайта на Министерството на труда и социалната 

политика, уебсайтовете на ПО и др. подходящи сайтове; 

• фейсбук-страница на Програмата, администрирана от УО; 

• електронни медии; 

• печатни медии; 

• онлайн медии и социални мрежи и платформи;  

• мрежата от областни информационни центрове; 

• директна комуникация (събития, информационни дни, семинари, обучения 

и други). 

Дейностите по информиране ще бъдат осъществявани от УО съобразно целевите 

групи, които следва да се адресират и на съответното териториално и/или на национално 

ниво. Информацията и комуникацията ще се стремят да покрият възможно по-голяма част 

от територията на страната, като се отчитат специфичните нужди на отделните целеви 

групи и заинтересовани страни. За наблюдение изпълнението на дейностите по 

комуникация и публичност ще бъдат използвани следните индикатори:  

Количествени индикатори: 
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 медийно присъствие (брой публикации, интервюта, репортажи, 

излъчвания в медии и др.); 

 брой събития (физически и онлайн); 

 брой участници в събития (физически и онлайн); 

 посещаемост на уебсайта на УО. 

Качествен индикатор: измерване на разпознаваемостта на подкрепата от ЕС за 

възможностите, които предоставя Програмата за храни и основно материално 

подпомагане. 

При предоставянето на подпомагането в рамките на подкрепата от ЕСФ+ за справяне 

с материалните лишения следва да се зачита достойнството и да се предотвратява 

стигматизирането на най-нуждаещите се лица. 

Програмата за храни и основно материално подпомагане допринася активно за 

изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема на 

материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. 

България е една от страните, изправени пред предизвикателства по отношение на редица 

елементи от набора от социални показатели, определени в подкрепа на Европейския стълб 

на социалните права. Тя все още е на първо място по най-голям брой на хората, живеещи 

в риск от бедност или социално изключване, както и по високи равнища на неравенство 

по отношение на доходите. Процентът на хората, живеещи в бедност, все още е много 

висок, а неравенството по отношение на доходите се увеличава. По данни от проведеното 

от Националния статистически институт изследване „Статистика на доходите и условията 

на живот” (EU-SILC) за 2021 г. линията на бедност общо за страната e била 504.33 лв. 

средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност 

са били 1 532.4 хил. лица или 22.1% от населението на страната. Относителният дял на 

бедните е най-висок сред безработните лица (50.2% за 2021 г.).), като рискът от бедност 

при безработните мъже е с 11.8 процентни пункта по-висок в сравнение с този при 

безработните жени.  

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ 

От гледна точка на видимостта, прозрачността и комуникацията ПХОМП има за цел да 

допълни публичните политики и досегашните медийни активности за превенция и борба 

с бедността и социалното изключване, провеждани в национален план, с конкретни 

действия за осигуряване на храни, необходими за предотвратяване на маргинализацията 

на уязвимите групи и на групите с ниски доходи, и за възпиране на нарастването на риска 

от бедност и социално изключване. Основна цел на Комуникационната стратегия е да 

проследява напредъка в изпълнението на Програмата, което налага наличието на актуална 

информация за нея, наред с изготвянето и представянето на Комисията на годишни и 

окончателен доклад за изпълнението. Осигуряването на публичност на мерките, 

подкрепени от ЕСФ+, цели също да гарантира прозрачността на целия процес на 

изпълнение на финансираните операции. 

Комуникационната стратегия обхваща процеса на организация на публичната 

комуникация, свързан с реализацията на Програмата, представянето на същността ѝ, 

дейностите по изпълнението и постигането на заложените цели. 
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1. Общи цели:  

1.1. Популяризиране на ролята на Европейския съюз чрез ЕСФ+ и информиране за 

дейностите по ПХОМП. 

1.2. Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и 

управление на Програмата и повишаване на информираността както на целевата група, 

така и на широката общественост за възможностите на ЕСФ+ и борбата му с бедността и 

глада. 

 

2. Специфични цели  

2.1.  Популяризиране на отделните операции за предоставяне на индивидуалните 

хранителни и хигиенни пакети, топъл обяд, детска кухня и пакети за новородени, 

изтъкване на факта, че тази мярка ще се отрази положително върху качеството на живот 

на най-нуждаещите се лица. 

2.2. Осигуряване на максимална публичност и прозрачност на процеса на 

управление и изпълнение на Програмата, резултати и добри практики.  

2.3.  Информиране на потенциалните бенефициенти за възможностите на 

Програмата, изискванията за кандидатстване и пр. 

2.4.  Прозрачност, която да осигури публичен контрол върху 

ефективното изразходване на средствата по операциите. 

2.5.  Предоставяне на образци за бенефициентите в електронен вариант 

за изпълнението на операциите, договори, пакет документи за кандидатите и др. 

2.6.  Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни 

в процеса на изпълнение на Програмата. 

 

Целеви групи на комуникационната стратегия 

 Крайни потребители: основно лица с висок риск от бедност; 

страдащи от хранителния недоимък, бездомността и материалните лишения, деца 

и техните семейства.  

 Бенефициенти: публична или частна структура, която отговаря за 

започването и/или за започването и изпълнението на операции. 

 Медиите и обществеността 

 

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ЗА ВИДИМОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ 

И КОМУНИКАЦИЯ 

Задачи и отговорности на УО 

Управляващият орган гарантира, че в срок до 6 месеца от решението за одобряване на 

Програмата е налице уебсайт с информация за ПХОМП, включваща целите, дейностите, 

наличните възможности за финансиране и постиженията на Програмата.  

Управляващият орган: 
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 Предоставя на уебсайта си публичен достъп до списъка на операциите, избрани за 

предоставяне на подкрепа от фондовете, на поне един от официалните езици на 

институциите на Съюза, като актуализира този списък поне веднъж на 4 месеца. 

Всяка операция e с уникален код (Регламент на ЕС 1060/2021, чл. 49, т. 3); 

 Публикува на уебсайта си преди откриване на покана за представяне на проектни 

предложения кратко резюме на планираните за публикуване покани за набиране на 

предложения; 

 Определя длъжностно лице за комуникацията на ПХОМП, което ще работи за 

повишаване на осведомеността на широката общественост;  

 Провежда целенасочена информационна кампания за мотивиране на 

бенефициентите за участие в Програмата и разяснения във връзка с изискванията 

за кандидатстване; 

 Предоставя информация за стартирането на Програмата; 

 Организира разяснителни кампании;  

 Изготвя прессъобщения за медиите;  

 Поддържа актуална информация по изпълнение на Програмата на уебсайта на АСП 

и/или на единния уебпортал (www.eufunds.bg); 

 Поддържа и администрира Фейсбук-страница на Програмата; 

 Осигуряване на публичност при избор на изпълнители по реда на ЗОП; 

 Участва в конференции със сходни теми за популяризиране на дейностите по 

Програмата; 

 Подпомага осигуряването на информация за насочване на представителите на 

целевите групи към възможностите за подкрепа по ПХОМП; 

 Изисква и обобщава данни за предоставяната от бенефициента съпътстваща 

подкрепа с цел трайно преодоляване на социалната изолация и бедността, в която 

живеят крайните получатели; 

 Проследява обратната връзка от крайните получатели; 

 Изготвя медиен мониторинг на публикации и излъчвания, свързани с 

дейностите по ПХОМП, с цел да бъдат идентифицирани темите с висок обществен 

интерес, както и възникнали проблеми, за да бъдат  предприети своевременно 

мерки за решаването им.    

 

Събития 

УО организира информационни и обучителни събития (разяснителни кампании и работни 

срещи, конференции), свързани с изпълнението и популяризирането на дейностите по 

Програмата, на които следва изрично да оповести източника на съфинансиране – ЕСФ+. 

При стартиране на дейностите по Програмата оповестяването може да се извърши и чрез 

поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието със задължителните 

елементи: емблемата на ЕС, упоменаването на съфинансирането от Европейския съюз, 

изписването на Програмата за храни и основно материално подпомагане. 

http://www.eufunds.bg/
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Акциите по раздаването на хранителни и хигиенни пакети, както и пакетите за 

новородени, са евентуални събития за медиите и могат да бъдат широко отразявани, което 

гарантира условието за публичност и прозрачност при изпълнението на европейски 

програми.  

 Интернет – уебсайта на Агенцията за социално подпомагане, в качеството ѝ на УО 

са първите канали, по които всяка актуализирана информация по изпълнение на 

дейностите бива отбелязвана. Това са източници от първостепенна важност, които 

информират бенефициентите и широката общественост за изпълнението на 

Програмата до момента. Публикуваната информация идва от източника, което я 

прави справочна и гарантира нейната достоверност.  

o Влияние имат интернет медиите и електронните осведомителни агенции, 

които предават информацията до останалите медии.  

 Радио – предвид обхвата (национален и регионален), достъпността (информацията 

може да бъде възпроизвеждана и от мобилни устройства и слушана навсякъде, дори 

в движение), наличието на новинарски емисии, специализирани предавания и т.н., 

радиото като медия би осигурило възможност за създаването и разпространението 

както на обща информация за реализирането на Програмата, така и на специфична 

– насочена към конкретна целева група съобразно операцията, която се изпълнява. 

Радиото е подходящо за интервюта. За разпространение на информация биха могли 

да се използват предавания от програмните схеми на БНР, Дарик радио и други 

радио програми, които се финансират от ЕС. Подходящо място за интервюта и 

информация по Програмата. 

 Телевизия – подходящ канал с широка достъпност и национален и териториален 

обхват. Спецификата на комуникационния канал прави „видими“ участниците в 

процеса по реализиране на Програмата, както и на целевата група, което реализира 

условието за разпознаваемост. Като недостатък на този канал за комуникация може 

да бъде отбелязана високата цена на ефирното време, което ограничава 

възможността за използването му, а при възможност да бъде осигурен, 

информацията се предава в много съкратен обем, което създава висок риск от 

неточното ѝ интерпретиране. 

 Печатни издания – поради спецификата на операциите и ограничеността на 

Програмата в темата за бедността и хранителния недоимък, съответно и 

читателската аудитория, свързана с Програмата, е малобройна. Това са 

представители на целевата група и потенциалните бенефициенти. Интересът на 

читателската аудитория може да бъде стимулиран в посока действия на държавата 

(в лицето на Агенцията за социално подпомагане) по намаляване на бедността чрез 

подпомагане с храна като основно материално лишение и по-конкретно за 

съфинансирането на операциите от ЕСФ+ и популяризиране на ролята на ЕС в 

лицето на ПХОМП. Конкретното адресиране на информация за операциите би 

заинтересовало производители и търговци с хранителни продукти, доставчици на 

услуги като складови бази, фирми за пакетиране, експерти по балансирано хранене, 

външни изпълнители за изработка на печатни информационни и рекламни 

материали. От друга страна, интервюта с експерти на Агенцията за социално 

подпомагане (УО), включени в репортажи с по-голям обем по темата, ще повиши 

нивото на информираност на широката общественост.  

 Информационни събития и пресконференции – възможност за детайлно 

разясняване на Програмата, срещи с целевата група, бенефициенти и медии. 
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Възможност за пряка обратна връзка. Често пъти са придружени от прессъобщение 

и създават възможност за комбиниране с няколко информационни канала. 

 Мрежа от 27 Областни информационни центрове – възможност да се използват 

опитът и контактите на структурите за организиране на събития и разпространение 

на информация, свързана с изпълнението и популяризирането на Програмата, която 

е от регионално значение. 

 Печатни информационни материали – брошури, дипляни, листовки, плакати и 

др., канал с кратка, точна и ясна информация по ПХОМП, подходяща за целите ѝ. 

 

Изисквания към бенефициентите 

Всички бенефициенти трябва да спазват изискванията в Ръководството за изпълнение на 

дейности за видимост, прозрачност и комуникация по ПХОМП в унисон с Регламента на 

ЕС 1060/2021 и оперативните насоки за получателите на финансиране от ЕС за 

програмния период 2021 – 2027, дадени от ЕК. За целта следва при изпълнението на 

операциите да отбелязват финансовата подкрепа на Съюза, като поставят емблемата на 

ЕС, упоменават съфинансирането от Европейския съюз върху цялата документация по 

Програмата, всякакви печатни и рекламни информационни материали. 

На всички етапи от изпълнението на ПХОМП, според насоките за визуализация на ЕК, 

бенефициентите трябва да гарантират поставянето на видно място на емблемата на ЕС и 

придружаващия текст „Съфинансирано от Европейския съюз“. 

 

Специфични изисквания при използването на различни комуникационни 

инструменти 

 Уебсайт  

Управляващият орган гарантира, че в срок до 6 месеца от решението за одобряване на 

Програмата ще бъде налице публикувана на уебсайта му информация за Програмата, за 

която органът отговаря, включващ целите, дейностите, наличните възможности за 

финансиране и постиженията ѝ по член 49 от Регламент (ЕС) 2021/1060.  

УО е задължен да публикува информация за Програмата на страницата си при стартиране 

на Програмата и да актуализира съдържанието ѝ. 

УО подава информация за събитията си на единния уебпортал (www.eufunds.bg). 

УО поддържа Фейсбук-страницата на Програмата. 

Бенефициентите отговарят за публикуването на собствените си страници или сайтове на 

описание на операцията, която изпълняват, посочват нейните цели и резултатите от нея и 

открояват финансовата подкрепа от Съюза и ЕСФ+. 

 Информационни и комуникационни материали 

Получателите на финансиране от ЕС имат общото задължение да изготвят 

комуникационни материали и да повишат популяризирането на ЕС. Всички печатни 

информационни материали (брошури, дипляни, листовки, плакати и т.н.) следва да 

съдържат: емблемата на ЕС и изречението „Съфинансирано от Европейския съюз“ 

винаги изписано изцяло и до емблемата на български език. 

http://www.eufunds.bg/
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Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета изискването 

за поставянето на плакат А3 не се прилага за бенефициенти по ПХОМП. 

Бенефициентите поставят устойчиви табели или табла, ясно видими за обществеността, на 

които се откроява емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, 

посочени в приложение IX от Регламент (ЕС) 2021/1060, веднага щом започне 

физическото изпълнение на операциите, включващи физически инвестиции, или 

инсталирането на закупеното оборудване, в следния случай – операциите, получаващи 

подкрепа от ЕСФ+, с общ размер на разходите над 100 000 EUR. 

УО съблюдава изпълнението на мерките за публичност, прозрачност и комуникация 

чрез: 

- договори с външни изпълнители (ако е приложимо);  

- копия от брошури, стикери, плакати и др.;  

- снимков материал от събития;  

- разпечатки/принтскийн от уебсайтове и други електронни публикации.  

Възможни други дейности на УО с цел осигуряване на видимост, прозрачност и 

комуникация и изисквания спрямо общия регламент на ЕС 1060/2021, могат да бъдат 

следните: 

• Изработка на кратък информационен клип (15 – 30 секунди аудио-визуален 

спот или филм) за ефекта от оказаната подкрепа по ПХОМП.  

• Теренни акции – при стартиране на операциите и периодично – до края на 

изпълнението им. 

• Изработка и излъчване на филмчета за ПХОМП – където има техническа 

възможност (екрани) – в Регионалните дирекции „Социално подпомагане“ и ДСП, да се 

излъчват в приемните им пред потенциалните бенефициенти, целева група; проучване на 

възможности за публичност чрез медията на Метрополитен и на други превозвачи за 

излъчване на видеата  по техните канали; постигане на споразумение с БЧК за излъчване 

в техните пунктове, предвид факта, че като партньорска организация за програмен период 

2014 – 2020 г. организацията закупи екрани именно с цел популяризиране на дейностите 

по Програмата и за излъчване на информационни материали във връзка със съпътстващи 

мерки.  

• Дейности, свързани с популяризиране на Програмата чрез инициативи за  

социализация и интеграция на потребителите – включването им в съвместни мероприятия 

с участието на представители на различни обществени групи, които не са бенефициенти 

по Програмата.  

• Мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната да бъдат 

приемни на информационните дни. 

•  Пред детските кухни по общини да бъдат разлепени плакати 

(разпространени информационни материали) за новата възможност за ваучери/карти по 

ПХОМП или на самите пунктове да бъдат достъпни дипляни и брошури с информация. 

• Да се включат, като среда за популяризиране, лечебни заведения с родилни 

отделения в София и в страната с място на техните табла за информация или да се подават 

листовки за Програмата. 
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•  Съвместно с Министерството на здравеопазването да се организира 

предоставянето на информация по ПХОМП на местата, където се очаква да бъдат 

извършвани акушеро-гинекологичните преглед и предоставени пакетите  медицински 

изследвания за неосигурените бременни жени, които им се гарантират съгласно Наредба 

№ 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени 

и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на 

деца и бременни жени. Следва да се има предвид, че здравно неосигурените бременни 

жени са целева група по Програмата и е важно да бъдат своевременно информирани за 

възможностите да получат пакети за новородени на по-късен етап и да бъдат 

консултирани чрез съпътстващите мерки по новата Програма в доболничната помощ. 

•  Потребителите, особено целевата група по операциите „Детска кухня“ и 

„Пакети за новородени“, следва да бъдат информирани като част от съпътстващите мерки 

за възможностите на новата програма на ЕК и ЕСФ+ „АЛМА/ALMA“.   

•  Взаимодействие и партньорство с инфлуенсъри, популярни лица и 

активисти, работещи в сферата на различни социални каузи, които да презентират в своите 

канали и пред своята публика различните дейности от новата Програма. 

•  Участие и поддържане на високо ниво на информираност на представители 

на УО в различни дискусионни форуми, социални мрежи и групи и др., в които се 

дискутират социални проблеми, които потенциално могат да бъдат облекчени от 

дейностите в Програмата. 

  

МЕРКИ ЗА ВИДИМОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ 

План и мерки 

Мярка Дейности Целеви групи Цели Очаквани 

резултати 

Канали на 

информация 

Популяризиране 

на ЕСФ+ и 

възможностите, 

които Програмата 

за храни предлага  

чрез телевизия, 

радио, печатни 

издания, онлайн 

медии, социални 

медии 

 

 

Популяризиране в 

печата, в 

електронни и 

онлайн медии, 

продуциране и 

излъчване на 

спотове, посветени 

на ПХОМП и 

целевата група; 

интервюта, 

репортажи, 

съобщения в 

новинарските 

емисии, 

специализирани 

предавания  

широката 

публика, 

потенциални 

бенефициенти и 

целеви групи по 

Програмата 

Осигуряване на 

широкодостъпна, 

разбираема и 

изчерпателна 

информация за 

най-нуждаещите 

се лица, както и 

към широката 

общественост и 

медиите. В нея се 

изтъква ролята на 

Съюза и се 

гарантира 

видимостта на 

приноса ЕСФ+, на 

партньорските 

организации по 

отношение на 

целите за 

Разпознаваемост 

на видовете 

операции  за 

раздаване на храни 

и топъл обяд чрез 

ПО; активност на 

общините за 

предоставяне на 

тази социална 

услуга за най-

нуждаещите се 

групи с оглед 

положителната 

обществена 

нагласа, която ще 

допринесе за 

социалното 

включване на тези 

лица; повишаване 

на доверието сред 
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социално 

сближаване на 

Съюза, без да се 

стигматизират 

крайните 

получатели. 

целевата група 

към услугата  

Комуникация с 

медиите 

Разпространяване 

на прессъобщения; 

пресконференции; 

интервюта на 

експерти от УО 

Целеви групи 

по Програмата; 

бенефициенти; 

заинтересовани 

страни; 

широката 

публика 

Достъпна 

информация за 

изпълнението на 

Програмата, 

прозрачност при 

изпълнение на 

дейностите; 

информация за 

срокове и 

процедури за 

подбор на 

операции 

Разпознаваемост 

сред 

обществеността за 

сферите, които ще 

обхване 

Програмата, 

бенефициентите и 

целевата група 

Уебсайта на 

Агенцията за 

социално 

подпомагане (УО)  

Информация за 

стартирането на 

Програмата, цели и 

целеви групи; 

документация; 

обща информация 

за Програмата; 

актуализиране на 

новини по 

дейността; 

информация за 

операциите, 

образци за 

бенефициентите в 

електронен 

формат; списък на 

операциите, 

подкрепени от 

ЕСФ+; 

информация за 

избор на 

изпълнители по 

реда на ЗОП; 

покани за 

кандидатстване; 

публикуване на 

въпроси и отговори 

свързани с 

кандидатстване по 

операциите; 

Целеви групи 

по Програмата; 

бенефициенти; 

заинтересовани 

страни; 

широката 

публика 

Публичност и 

прозрачност при 

изпълнението на 

дейностите; 

информираност 

на гражданите 

Обратна връзка с 

бенефициенти, 

целева група, 

общественост 
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осигурена 

възможност за 

електронно 

подаване на 

сигнали за 

нередности и 

жалби по 

ХОП/КПХУ.  

Разработване и 

разпространение 

на 

информационни 

материали 

Дипляни, брошури, 

стикери, листовки, 

плакати, банери; 

формуляри за 

обратна връзка; 

формуляри за 

информирано 

съгласие 

Целеви групи 

по Програмата; 

бенефициенти; 

заинтересовани 

страни; 

широката 

публика 

Разпознаваемост 

на операциите, 

целевата група, 

съпътстващите 

мерки 

Разширяване на 

обхвата на 

ефективното 

социално 

подпомагане и 

подобряване на 

достъпа до 

социални услуги 

ще допринесе за 

намаляване на 

бедността в 

България. 

Разработване и 

разпространение 

на 

промоционални 

материали 

Календари; 

химикалки; 

визитки; тефтери и 

др. 

Целева група; 

бенефициенти; 

УО. 

Разпознаваемост   

Информационни 

събития/ 

разяснителни 

кампании 

Информационни 

дни. Всички 

въпроси на 

потенциални 

бенефициенти, 

свързани с 

условията за 

кандидатстване, и 

отговорите се 

публикуват на 

уебсайта на УО, 

като по този начин 

се осигурява 

прозрачност и 

равнопоставеност 

на информацията 

за кандидатите. 

Целта на 

разяснителната 

кампания е да 

повиши 

информираността 

Целеви групи 

по Програмата; 

бенефициенти; 

заинтересовани 

страни; медии 

Отразяване на 

напредък по 

изпълнение на 

дейностите; 

изпълнени цели; 

разяснения за 

етапите на 

изпълнение на 

операциите. 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В изпълнение на целите на Стратегията ще се надгради постигнатото от предходните 

програмни периоди, както и националните политики за справяне с бедността и социалното 

изключване. По новата Програма за храни и основно материално подпомагане ще се 

работи целенасочено за повишаване прозрачността при изпълнението и управлението ѝ, 

популяризиране на финансовото участие на ЕСФ+, с което се цели създаване на широко 

обществено доверие и подкрепа. 

Изпълнението на Стратегията ще бъде подчинено на избягването в максимална степен на 

риска от стигматизиране на крайните получатели. Възможността в рамките на 

седемгодишния период да се създадат и заработят нови обществени трапезарии, голяма 

част от тях целогодишно, ще допринесе за формиране на среда за социализиране на 

крайните получатели.  

През новия програмен период са обхванати и най-малките – децата и техните семейства, 

чрез предоставяне на подкрепа с храни (детска млечна кухня) и материално подпомагане 

(пакети за новородени). Чрез съпътстващите мерки се очаква те да получат допълнителна 

подкрепа за създаване на условия за пълноценно ранно детско развитие в семейна среда. 

Установената до момента практика за подпомагане с пакети с хранителни продукти ще 

бъде надградена с предоставяне на пакети с хигиенни материали. 

Възприетите добри практики от предходните програмни периоди и натрупаният опит от 

работата на бенефициентите ще повишат нивото на предоставяната в рамките на 

настоящата Програма за храни подкрепа и респективно качеството на живот на най-

нуждаещите се лица. 

Трайно решение за преодоляване на бедността са съпътстващите мерки, задължителни 

към всеки вид подпомагане и осигуряващи синергия между фондовете и програмите, 

финансирани от общността. 

 

на потенциалните 

бенефициенти и да 

популяризира 

Програмата на 

национално и 

регионално ниво. 


