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ПОКАНА 
за представяне на проектно предложение 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 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана 

от Европейски социален фонд + (ПХОМП ЕСФ+) 

КАНИ 

Агенция за социално пдопдомагане в качеството й на конкретен кандидат, да 

представи проектно предложение, съгласно пакета документи за кандидатстване по 

процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Целта на процедурата е да се осигурят пакети, съдържащи предварително 

определена съвкупност от хранителни продукти и пакети, съдържащи предварително 

определена съвкупност от продукти за хигиенни нужди, предназначени за 

последващо ежегодно раздаване на нуждаещите се лица от целевите групи, съгласно 

Наредба  № РД-06-53 от 17.09.2021 г. на министъра на труда и социалната политика. 

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 94 500 000 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 закупуване на храни (хранителни продукти), включително 

разходите за превоз на храните до бенефициентите, които ги доставят на 

крайните получатели, 

2.Разходи за закупуване на стоки (продукти за хигиенни нужди), включително 

разходите за превоз на стоките до бенефициентите, които ги доставят на 

крайните получатели, 

 

3. Разходи за транспорт и съхранение - разходи, свързани с транспортирането 

на хранителните продукти  и/или продуктите за хигиенни нужди  до складове 

за съхранение или до бенефициентите, които ще ги доставят на крайните 
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получатели, и разходите за складиране - под формата на единна ставка в 

размер на 1% от разходите за закупуване на хранителни продукти и/или 

продукти за хигиенни нужди- ако е приложимо. 

 

Допустими дейности 

1. Закупуване на хранителни продукти. 

2. Закупуване на продукти за хигиенни нужди  

 

Краен срок за кандидатстване – 17:00 часа на 31.10.2022 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, посочен 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 
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