
 

 

 

 

 

 

 

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 „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа 

необходимост за разселени лица от Украйна“ 

 

 

 

ПОКАНА 
за представяне на заявление за финансиране по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 

 

Управляващият 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 2014-2020 г.,   

КАНИ 

 

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

представи заявление за финансиране, съгласно приложения пакет документи за 

кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  

 

Номер и име на процедурата: BG05FMOP001-6.001 „Предоставяне на ваучери за 

осигуряване на храни и стоки от първа необходимост за разселени лица от 

Украйна“ 

 

Цели на операцията:  

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с 

намаляване на броя на живеещите в бедност и социална изолация лица. Конкретните 

цели на операцията са: 

- предоставяне на базова подкрепа за осигуряване на храни и стоки от първа 

необходимост на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила, и 

- реализиране на съпътстваща подкрепа за последваща интеграция на разселените лица 

от Украйна, съобразно конкретните им потребности и когато това е възможно. 

 

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),с финансиране по механизма REACT-

EU.  

 

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ е 4 400 000 лева. 

 

Териториален обхват. Място на изпълнение.  
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Дейностите по настоящата процедура ще се извършват на територията на Република 

България. 

 

Целеви групи са разселени лица от Украйна, на които е предоставена временна закрила 

в изпълнение на Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ 2022/382 

от 04 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени 

лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на 

временна закрила, влезли в страната след 24.02.2022 г. 

При предоставянето на ваучери на лицата от целевите групи, приоритетно се 

обезпечават нуждите на децата и на лицата, които са техни  родители, настойници, 

придружители, попечители, упълномощени лица или лица, при които децата са 

настанени по реда на Закона за закрила на детето (когато е приложимо). 

 

Допустими дейности: 

1. Идентифициране на лицата от целевата група и предоставяне на ваучери за 

храни и стоки от първа необходимост. 

2. Реализиране на подкрепата и осребряване на ваучерите за разселени лица от 

Украйна. 

3. Съпътстващи мерки. 

Краен срок за подаване на заявлението за финансиране: 

17.00 часа на 23.09.2022 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 https://eumis2020.government.bg или 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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