
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 

2027Г. 

 

 

 

ПОКАНА 

за представяне на финансов план и проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 Техническа 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 чрез 

бюджетна линия BG05SFPR003-2.001 Техническа помощ. 

Целта на процедурата по Техническа помощ в рамките на програмата е да осигури 

необходимата подкрепа за управлението на програмата и за въвеждане на добри 

практики и подходи в програмирането, управлението, изпълнението на програмата, 

мониторинга, контрола и оценката на програмата, както и за мерки за комуникация и 

популяризиране, обмяна на опит и изграждане на експертен и мотивиран човешки 

ресурс. По процедурата ще се  подкрепя успешното изпълнение на програмата, 

популяризирането й, включително приноса на Европейския социален фонд плюс, както 

и повишаване на  административния капацитет на УО и на бенефициентите, в 

съответствие с разпоредбите на Регламент  (ЕС) 2021/1057, Регламент (ЕС)  2021/1060 

и Регламент (ЕС) 2018/1046.  

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ е 20 536 215, 00 лева. Един финансов план 

трябва да обхваща период от 1 до 3 календарни години и общият сбор на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ за всеки подаден финансов 

план не следва да надвишава бюджета на процедурата. 

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на 

територията на Република България и другите страни-членки на ЕС.  



АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 

2027Г. 

 

За целите на бюджетната линия, разходите са определени както следва: 

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

III. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

IV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

V. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ 

VI. РАЗХОДИ ЗА СМР 

VII. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ 

Допустими дейности 

1. Дейности за информация и комуникация 

2.  Дейности за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на програмата 

3. Дейности за оценка и проучвания, събиране на данни 

4. Дейности за укрепване на капацитета на органите на държавите членки, 

бенефициентите и съответните партньори 

 

Краен срок за кандидатстване – 17:00 часа на 01.12.2028 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 

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

