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ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

2023 ГОДИНА 

     

 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на  процедурата  

Цели на предоставяната БФП1 

по  процедурата 

Начин на 

провеждан

е на 

процедура

та 

съгласно 

чл. 2 от 

ПМС № 

162 от 

2016 г. 

Извършв

ане на 

предвари

телен 

подбор 

на 

концепци

и за 

проектни 

предложе

ния2 

Общ размер на 

БФП  по 

процедурата (в 

лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максима

лен  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяване на 

процедурата3 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения4 

Представлява 

ли 

процедурата/ча

ст от нея5: 

Размер на 

БФП за 

проект (в 

лв.)6 

държа

вна 

помощ
7 

минима

лна  

помощ8 

миним

ален 

макс

имал

ен 

Приоритетна ос 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“ 

1 Вид помощ: 

Пакети с 

хранителни 

продукти и 

продукти за 

хигиенни 

нужди 

 

Процедура 

„Подкрепа“  

Конкретните цели на 

процедурата са свързани с 

предоставяне на 

индивидуални пакети с 

хранителни продукти и 

продукти за хигиенни 

нужди за лицата от 

целевите групи и 

предоставяне на 

съпътстващи мерки за 

консултиране и насочване 

към различни видове 

социални услуги. 

 

Процед

ура на 

подбор 

на 

проектн

и 

предло

жения 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.1 

на 

ЗУСЕФ

СУ  

НЕ 13 230 000 

лв. 

  

 

1.Институция, 

публичноправна 

организация или 

организация с 

нестопанска цел, 

регистрирана по 

реда на ЗЮЛНЦ 

като юридическо 

лице с 

нестопанска цел 

в обществена 

полза, която 

действа активно 

за осъществява 

целите си не по-

1.Раздаване на 

пакети с 

хранителни 

продукти 

2.Раздаване на 

 пакети с 

 продукти за 

 хигиенни нужди  

3. Реализиране на 

 съпътстващи 

мерки 

В съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент 

2021/1057, 

Регламент 

2021/1060, в т.ч. 

 

1.административн

и разходи и 

разходи за 

транспорт и 

съхранение на 

хранителните 

продукти и 

продуктите за 

НП април 2023 Не по-

малко от 60 

дни от 

датата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

Не Не НП Н

П 

                                                 
1 Безвъзмездна финансова помощ. 
2 Отбелязва се „да“ или „не“. 
3 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
5 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
6 Ако е приложимо. 
7 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
8 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта  

„de minimis” (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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Предвижда са 

процедурата да се 

реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

малко от 2 

години; има 

доказан опит 

минимум 1 

година, считано 

от крайния срок 

за подаване на 

заявления за 

участие в 

процедурата, 

свързан с 

предоставяне на 

помощи в натура 

и/или свързан с 

раздаване храна 

на населението. 

  

2.Бенефициентът

/ите следва да 

осигурят пълно 

национално 

покритие - 

самостоятелно 

или в 

партньорство, 

както и 

едновременност 

на раздаването -  

в един и същи 

период за всички 

определени 

представители на 

целевите групи, 

както по 

отношение на 

пакетите с храна, 

така и по 

отношение на 

пакетите със 

санитарно 

хигиенни 

продукти. 

3. Наличие на 

хигиенни нужди 

като единна ставка 

в размер на 7 на 

сто от общата 

стойност на 

разходите за 

закупуване на 

хранителните 

продукти и 

продуктите за 

хигиенни нужди по 

процедура 

BG05SFPR003-

1.002 „Закупуване 

на хранителни 

продукти и 

продукти за 

хигиенни нужди“.  

2. Разходи за 

съпътстващи 

мерки, в 

допълнение към 

предоставянето на 

хранителни 

продукти и 

хигиенните 

материали, под 

формата на единна 

ставка в размер на 

7 на сто от общата 

стойност на 

разходите за 

закупуване на 

хранителните 

продукти и 

продуктите за 

хигиенни нужди по 

процедура 

BG05SFPR003-

1.002 „Закупуване 

на хранителни 

продукти и 

продукти за 

хигиенни нужди“ 
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капацитет, 

самостоятелно 

или в 

партньорство, за 

анализ на 

нуждите на 

представителите 

на целевите 

групи и 

съответното 

предоставяне на 

съпътстващи 

мерки 

 

2 Вид помощ 

Пакети за 

новородени 

деца 

 

Процедура 

„За по- 

добро 

бъдеще“ 

Конкретните цели на 

процедурата са свързани с 

предоставяне на пакети за 

новородени деца от бедни 

и рискови семейства и 

предоставянето на   

съпътстващи/подкрепящи 

мерки в зависимост от 

идентифицираните 

проблеми 

 

Предвижда са 

процедурата да се 

реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

Процед

ура на 

подбор 

на 

проектн

и 

предло

жения 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.1 

на 

ЗУСЕФ

СУ  

НЕ 254 520 лв. 

  

 

1. Държавни 

органи,  местни 

органи, както и 

доставчици на 

социални услуги, 

лицензирани по 

реда на Закона за 

социалните 

услуги, които 

имат доказан 

опит свързан с 

подпомагане в 

натура и/или 

предоставяне на 

социални услуги 

за деца и 

семейства  

минимум 2 

години, считано 

от крайния срок 

за подаване на 

заявления за 

участие в 

процедурата.  

2. Да има/т 

подходящ 

организационен 

и 

административен 

капацитет за 

осигуряване на 

1.Раздаване на 

пакети за 

 новородени 

2. Реализиране на 

съпътстващи 

мерки 

В съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент 

2021/1057, 

Регламент 

2021/1060, в т.ч. 

 

1.административн

и разходи и 

разходи за 

транспорт и 

съхранение на 

закупените 

продукти и 

артикули за 

новородени като 

единна ставка в 

размер на 7 на сто 

от общата стойност 

на разходите за 

закупуване на 

продукти и 

артикули по 

процедура  

BG05SFPR003-

1.003 „Закупуване 

на стоки за 

новородени 

деца“ .  

2. Разходи за 

съпътстващи 

НП април 2023 Не по-

малко от 60 

дни от 

датата на 

обявяване 

на 

процедурат

а 

НЕ НЕ НП Н

П 
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национално 

покритие - 

самостоятелно 

или в 

партньорство, 

което да 

гарантира 

своевременност 

на 

подпомагането 

във всяко едно 

населено място в 

страната, в което 

има лица от 

целевата група.  

3. Да има/т 

капацитет - 

самостоятелно 

или в 

партньорство  за 

анализ на 

нуждите на 

представителите 

на целевите 

групи и 

реализиране на 

съпътстващи 

мерки. 

 

мерки, в 

допълнение към 

предоставянето на 

пакетите, под 

формата на единна 

ставка в размер на 

7 на сто от общата 

стойност на 

разходите за 

закупуване на 

продукти и 

артикули по 

процедура 

BG05SFPR003-

1.003 „Закупуване 

на стоки за 

новородени деца“  

 

 

 


