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АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

1051 София, ул. Триадица № 2 

 

  

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

ОТ 

АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

ОТНОСНО:  Реализиране на ваучери за осигуряване на храни и стоки от първа 

необходимост за разселени лица от Украйна 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Днес, заедно с цялата европейска общност, ние, българските граждани, изразяваме 

своята съпричастност към засегнатите от войната в Украйна и правим всичко по силите си да 

осигурим достойна подкрепа за най-нуждаещите се от тях, намерили закрила в страната ни. 

От 01 ноември 2022 г. Агенцията за социално подпомагане предоставя ваучери с номинал 100 

лв. за закупуване на продукти и стоки от първа необходимост на разселени лица от Украйна 

по проект BG05FMOP001-6.001 – „Предоставяне на ваучери за осигуряване на храни и стоки 

от първа необходимост за разселени лица от Украйна“, финансиран по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за подпомагане на най-нуждаещите 

се лица. 

При предоставянето на подкрепата сме се ръководили от желанието да осигурим 

възможност на украинските граждани за достъп до нея независимо от местонахождението им 
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и да гарантираме равнопоставеност между всички търговски обекти. В изпълнение на тази 

цел е дадена възможност ваучерите да се използват в цялата магазинна мрежа на територията 

на страната ни. Предвид това, независимо откъде са закупени стоките срещу ваучера, всеки 

магазин във всяко населено място може да разчита, че средствата за тях ще бъдат 

възстановени от Агенцията за социално подпомагане, ако е изпълнено условието да са 

предоставени храни, дрехи, училищни пособия, хигиенни материали и други продукти, с 

изключение на тютюневи изделия, спиртни напитки, вино, пиво и лекарствени продукти.  

Средствата се възстановяват на търговците след представяне на разходооправдателни 

документи по един от следните начини: 

1. Издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите 

суми с получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект, 

съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис на продадените 

храни и стоки. В случай, че отпечатаните редове във фактурата не са достатъчни за подробно 

описание на продадените храни и стоки от първа необходимост, към нея може да се приложи 

отделен опис (спецификация, неразделна част от фактурата), съдържащ данните на фирмата 

и печат, в който е изписано към коя фактура е този опис. Фактурата и приложенията към нея 

трябва да бъдат представени от търговеца в дирекция „Социално подпомагане“ на 

територията, на която се намира обектът; 

2. Издадена към ваучера фактура (първичен счетоводен документ) за дължимите 

суми с получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект, 

придружена с подробен фискален бон с информация за продадените храни и стоки от първа 

необходимост, като същият е необходимо да съдържа текст „Опис към фактура (номер и 

дата)“, както и печат на фирмата. Текстът "Опис към фактура (номер и дата)" следва да се 

изписва на лицевата част на фискалния бон, а при невъзможност на гърба му. 

3. Издадена/и фактура/и (първичен счетоводен документ) за дължимите суми с 

получател съответната ДСП, на чиято територия се намира търговският обект в момента на 

реализирането на ваучера/те. В издадената/е фактура/и да се съдържа/т подробно описание 

на продадените храни и стоки от първа необходимост. При използване на този начин на 

отчитане от търговеца, при представяне на фактурите в ДСП, същите следва да бъдат описани  

в опис на представените фактури. 

Бихме желали да благодарим на всички търговци – големи вериги на национално ниво 

и малки обекти на местно ниво, които доказаха за пореден път, че в Република България е 

традиция съпричастността и готовността за оказване на подкрепа на най-нуждаещите се, 

които от самия старт на проекта са съмишленици и партньори на Агенцията за социално 

подпомагане в изпълнението му. Вярваме, че техният пример ще бъде последван от всички 
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търговски обекти в страната, които също ще застанат до потърсилите убежище у нас 

украински граждани чрез предоставяне на подкрепа срещу ваучери.  

Всеки заинтересован може да се запознае с актуална информация за подпомагането с 

ваучери, насочена към търговските обекти, която е достъпна на сайта на Агенцията за 

социално подпомагане: 

https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/pomoshi-za-

chuzhdenci/podpomagane-s-vaucheri/  

В случай, че има необходимост от допълнителна информация и увереност в действията, 

които следва да предприемете, не се колебайте да се обърнете към структурите на Агенцията 

на национално и регионално ниво и чрез добро партньорство да подкрепим хилядите 

украински граждани. 

https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/pomoshi-za-chuzhdenci/podpomagane-s-vaucheri/
https://asp.government.bg/bg/konsultatsiya-za-grazhdani-na-ukrayna/pomoshi-za-chuzhdenci/podpomagane-s-vaucheri/

