
 

 

 

 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ОПЕРАЦИЯ ТИП 2:  

Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти. 

ОБЯВА 
за представяне на заявления за финансиране по процедура за подбор  

2014BG05FMOP001-02.01   

«Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти» 2015г. 

 

Агенция за социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020г.,   

КАНИ 

 

Публичноправни организации и/или организации с нестопанска цел, регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза да подадат 

заявления за финансиране по горецитираната процедура. 

Цели на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната 

програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез 

подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. 

Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).  

Общият предвиден размер по тази обява за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ е 1 200 000 лева. 

Териториален обхват.: На територията на Република България. 

Партньорската организация следва да осигури пълно териториално покритие на 

територията на Република България до всички населени места, в които има 

представители на целевите групи. В тази връзка, ще бъде дадена възможността 

кандидатстващите организации да се обединяват помежду си с оглед постигане на пълно 

териториално покритие и в случай, че дадена организация не може сама да отговори на 

това изискване.  

Допустими дейности: 

1. Предоставяне на индивидуалните пакети с хранителни продукти до крайните 

потребители 

2. Предоставяне на съпътстващи мерки. 

Краен срок за подаване на заявления за финансиране: 01.06.2015г., 17.00 ч. 

Заявленията  за финансиране се подават:  

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция” 

Отдел „Програмиране и подбор на операции”, ет. 4, ст. 525 

ул. „Триадица” №2, София 1051, БЪЛГАРИЯ 

Въпроси се задават в писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за 

кандидатстване. 

Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на 

Агенцията за социално подпомагане: www.asp.government.bg  

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

