
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

 
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г. 

ОПЕРАЦИЯ ТИП 1: „ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ 

 

 

ПОКАНА 
за представяне на заявление за финансиране по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

 

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 

 

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

представи заявление за финансиране, съгласно пакета документи за кандидатстване 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

 

Номер и име на процедурата: BG05FMOP001 - 1.004 „Закупуване на 

хранителни продукти-2020“, операция тип 1 „Закупуване на хранителни 

продукти“ 

 

Цели на операцията:  

Закупуване на хранителни продукти, които да бъдат предоставяни на избрана 

партньорска организация за раздаване на представителите на целевите групи, 

определени за този вид подпомагане, съгласно механизма за идентифициране на 

най-нуждаещите се лица, описан в Оперативната програма и НАРЕДБА № РД-07-1 от 

4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на министъра на труда и 

социалната политика (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г., изм. и доп., бр. 100 от 15.12.2017 

г., бр. 23 от 19.03.2019 г.).   

Процедурата за закупуване на определените видове хранителни продукти се 

реализира при спазване на европейското и националното законодателство в сферата 

на обществените поръчки и при спазване на принципите, заложени в чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 223/2014.  

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ).  
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Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 15 500 000 лева и е предвиден за изпълнение на операцията 

през 2019-2020 години в съответствие с Изискванията за кандидатстване. 

 

Териториален обхват. Място на изпълнение.  

Дейностите по настоящата процедура ще се извършват на територията на Република 

България. 

 

Допустими дейности: 

1. Планиране на разпределението на хранителните продукти 

2. Закупуване на хранителни продукти. 

3. Съхраняване на закупените храни и транспортирането им до складовете на 

партньорските организации /ако е приложимо/.  

Краен срок за подаване на заявлението за финансиране: 

17:00 часа на 03.05.2019 г. 

Заявлението за финансиране се подава:  

Заявлението за финансиране 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 писмена форма на адреса, посочен в Изискванията за 

кандидатстване. 

 

Изискванията за кандидатстване и пакетът документи 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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