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             ПОКАНА 

за представяне на заявление за финансиране по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.006  „Детска 

кухня“ 

 

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 

BG05SFPR003-1.006  „Детска кухня“. По настоящата  процедура партньори на 

Кандидата могат да бъдат всички общини или райони на общини, по смисъла на чл. 

10 от Закона за административно-териториалното устройство на България в 

съответствие с изискванията за допустимост на партньорите по процедурата. 

Целта на процедурата е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца 

от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за 

социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността. За децата от 

целевите групи ще бъдат осигурявани ваучери, срещу които те ще получават храна 

за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт. 

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 7 153 272 лева. 

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на 
територията на Република България. 

За целите на операцията разходите са определени както следва: 

 Разходи за ваучер за детска кухня, в размер на 1,78 лв. за единичната стойност 
на ваучера 

 Административни разходи, под формата на единна ставка в размер на 7% от 
разхода за храна 

 Разходи за реализиране на съпътстващи мерки, под формата на единна ставка 
в размер на 7% от разхода за храна 
 
 

Краен срок за кандидатстване - 17:00 часа на 30.01.2023 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, посочен в Условията за 

кандидатстване. 
 
Условията за кандидатстване, условията за изпълнение, 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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