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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица1, 
и по-специално член 8, параграф 3 от него, 

като има предвид, че: 

(1) На 14 септември 2014 г., България представи на Комисията чрез електронната 
система за обмен на данни с Комисията („SFC 2014“) оперативната програма за 
храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. 

(2) Оперативната програма е изготвена от България в сътрудничество със 
съответните заинтересовани лица и органите, посочени в член 7, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) № 223/2014, и Комисията. 

(3) В съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 223/2014, Комисията направи 
оценка на оперативната програма и представи коментари съгласно параграф 2 от 
посочения член на 30 октомври 2014 г. България предостави допълнителна 
информация на 6 ноември 2014 г. и представи преразгледаната си оперативна 
програма на 14 ноември 2014 г. 

(4) Комисията стигна до заключението, че оперативната програма е в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 223/2014 и допринася за постигането на целите на Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

(5) Оперативната програма съдържа всички елементи, посочени в член 7, 
параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014, и е изготвена в съответствие с 
образеца, установен в приложение I към настоящия регламент. 

(6) В съответствие с член 38, алинея 2 от Регламент (ЕС) № 223/2014 настоящото 
решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 84 от 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета2. 

                                                 
1 OJ L 72, 12.03.2014, p.1. 
2 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Поради това е необходимо да се определят елементите, необходими за да стане 
възможно поемането на съответни бюджетни задължения по отношение на тази 
оперативна програма. 

(7) В съответствие с член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 223/2014, за да се 
гарантира плавен преход и да се избегне прекъсване в предоставянето на 
хранителни помощи е необходимо да се определи период на допустимост на 
разходите от 1 декември 2013 г.  

(8) В съответствие с буква г) от член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014 е 
необходимо да се определи за всяка година, както и за целия програмен период, 
размерът на общия финансов бюджетен кредит на подкрепата от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и националното 
съфинансиране за оперативната програма. 

(9) В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014, разходите 
за техническа помощ не може да надвишават 5% от разпределените средства от 
Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица. Поради това е 
необходимо да се установи максимален размер за финансовия бюджетен кредит 
за тези разходи. 

(10) Поради това в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 223/2014 
оперативната програма следва да бъде одобрена,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

С настоящото се одобрява оперативната програма за храни и/или основно материално 
подпомагане за подкрепа от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица в България за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., представена в 
окончателната ѝ версия на 14 ноември 2014. 

Член 2 
Разходите са допустими от 1 декември 2013. 

Член 3 

Максималният размер на общия финансов бюджетен кредит, предвиден за подкрепа от 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е определен в 
приложение I. 

Общият финансов бюджетен кредит за оперативната програма се определя в размер на 
104.815.264 EUR, финансирани от специфичния бюджетен ред - 04 06 01 в съответствие 
с номенклатурата на общия бюджет на Европейския съюз за 2014 г.  

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014, максималният 
размер за финансовия бюджетен кредит за разходи за техническа помощ се определя на 
EUR 5.240.763,20.  

Ставката на съфинансиране на оперативните програми е установена в приложение I. 
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Член 4 

Адресат на настоящото решение е Република България. 

Съставено в Брюксел на 5.12.2014 година. 

 За Комисията 
 Marianne THYSSEN 
 Член на Комисията 
 

 


