
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 
 

 

ПОКАНА 

 

за представяне на проектни предложения по  Целева програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 
 

Агенция за социално подпомагане 

 

КАНИ 

 

Общини и райони на общини да представят формуляри за кандидатстване по 

приложения пакет документи за кандидатстване по Целева програма „Топъл обяд у 

дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ утвърдена със Заповед РД01-209 

от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика 

 

Цел на Програмата: 

Приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, 

които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената 

извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на 

разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.  

 

Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално 

подпомагане. 

 

Размер на финансирането: 

Общият размер на финансирането по тази Програма е 5 100 000 лева. Общият бюджет е 

предвиден за дейности по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите 

за периода от 01.05.2020 до 19.06.2020 г. включително. 

 

Териториален обхват и продължителност:  

Дейностите се извършват на територията на цялата страна. 

 

Допустимост на кандидатите: 

За финансиране могат да кандидатстват общини или райони на общини, съгласно чл. 10 

от Закона за административно-териториалното устройство на Р.България, които: 

 Разполагат1 с материална база и оборудване за приготвяне на храна, която 

отговаря на изискванията на чл. 12 от Закона за храните  

 Имат капацитет за доставка на  приготвената храна до домовете на крайните 

потребители, при спазване на всички санитарно- хигиенни изисквания.  

 Имат капацитет и подходящ персонал, в допълнение към приготвянето и 

доставянето на храна да оказват и допълнителна подкрепа за целевата група, 

като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, 

със средства на лицата или с други средства, различни от тези по програмата.  

 

Не могат да кандидатстват общини и райони, които получават финансиране за едни и 

същи представители на целевите групи по едно и също време от различни източници.  

                                                 
1 Собствена или ползвана на съответно основание 



 

Целеви групи (обхват): 

 Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, 

в което са поставени под задължителна карантина.  

 Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат 

близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, 

обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.  

 Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с 

помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна. 

 

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е както следва: 

- за общини и райони на общини с население  до 50 000 жители – до 170 

потребители; 

- за общини и райони на общини с население от 50 001 до 100 000 жители – до 200 

потребители; 

- за общини и райони на общини над 100 001 жители – до 250 потребители. 

 

Допустими разходи: 

Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 2.90 лв. (два 

лева и деветдесет стотинки), което включва:  

- храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт – 

2.50 лв. средномесечно за храноден; 

- други разходи: транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др. 

– 0.40 лв за храноден. 

Приготвената храна се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни. При 

наличие на икономии, в почивните и празничните дни, кандидатът може да осигурява и 

годна за директна консумация храна/консервирана или пакетирана/, която отговаря на 

санитарно-хигиенните изисквания, в съответствие с установените изисквания и 

необходимите противоепидемични мерки. 

 

Подаване на проектни предложения: 

Проектни предложения могат да се подават от 01.04.2020 до 17:00 часа на 

21.04.2020 г. 
Общините кандидатстват с проектно предложение по образец ведно с посочените 

в него необходими документи. Проектното предложение се подава на 

ok@asp.government.bg подписано с Квалифициран електронен подпис на 

представляващия кандидата. Проектни предложения подадени по поща или куриер няма 

да бъдат разглеждани.  

 

Допълнителна информация 

 Кандидатите могат да поискат разяснения във връзка с реда за кандидатстване до 

10.04.2020г., включително,  по един от следните начини: 

-  на електронен адрес m.lukanova@asp.government.bg, или  

- на тел. 02 8119 694 – отдел „Програмиране и подбор на операции“, Дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за 

социално подпомагане. 

 

Програмата и пакета документи към нея са публикувани на интернет страницата на 

Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg 
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