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№ 

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 

процедурата3 (в 

лв.) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими 

дейности 

Категории допустими 

разходи 

Максима

лен  

% на съ-

финанси

ране 

Дата на 

обявяване на 

процедурата4 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения5 

Представлява 

ли 

процедурата/

част от нея6: 

Размер на БФП 

за проект (в 

лв.)7 

държа

вна 

помощ
8 

мини

мална  

помо

щ9 

миним

ален 

максим

ален 

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

1 Процедура 

„Топъл 

обяд“ 

Осигуряване на Процед

ура на 

директн

НЕ 156 436 238 лв. 

от които: 

Общини и 

райони на 

общини 

1.Определяне 

на целевите 

групи 

1. Разходи за 

единица продукт 

топъл обяд 10 

НП Септември 

2022 

Февруари 

2023 

Не Не НП НП 

                                                 
1 Безвъзмездна финансова помощ. 
2 Отбелязва се „да“ или „не“. 
3 Разпределението на средствата по региони е индикативно и ще се следи на етап изпълнение на Програмата 
4 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. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 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.). 
10 Съгласно заповед на Министъра на труда и социалната политика 
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здравословна, 

разнообразна и питателна 

храна за обяд на хора, 

които не са в състояние 

сами или с помощта на 

свои близки да си 

осигуряват такава. Топъл 

обяд ще бъде предоставян 

приоритетно на хора, 

които имат ежедневна 

нужда от подкрепа и имат 

затруднен или липсващ  

достъп до храна 

ежедневно. Целевите 

групи за тази форма на 

подпомагане са 

регламентирани в Наредба 

на министъра на труда и 

социалната политика  № 

РД-06-53 от 17.09.2021 г. 

за реда и условията за  

определяне на целевите 

групи и насочване на 

помощта по Програмата за 

храни и основно 

материално подпомагане 

2021 – 2027 г., 

съфинансирана от 

Европейския социален 

фонд плюс (ДВ, бр. 81 от 

28.09.2021 г.) 

Топъл обяд 

за най-нуждаещи се лица 

се предоставя 

целогодишно, в 

отговор на установени 

трайни и/или неотложни 

нужди. Услугата 

достига и до по-

отдалечени места, където 

хората изпитват още 

по-сериозни затруднения 

за осигуряване на 

прехраната си. Предвижда 

са процедурата да се 

о 

предост

авяне, 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.2 

на 

ЗУСЕФ

СУ 

- 26 124 851,75 

лв. за региони в 

преход 

- 130 311 

386,25 лв. за 

по- слабо 

развити 

региони 

 

Възможно е 

партньорст

во за 

реализиран

е на 

съпътстващ

и мерки с 

НПО 

2.Приготвяне на 

топъл обяд 

3.Предоставяне 

на топъл обяд 

4.Предоставяне 

на съпътстващи 

мерки 

2. Разходи, 

съгласно член 22, 

параграф 1, буква 

в) от Регламент 

(ЕС) 2021/1057, в 

които се включва и 

приготвянето и 

доставката на 

храната,  

3. Разходи за 

реализиране на 

съпътстващи 

мерки по реда на 

член 22, параграф 

1, буква д) от 

Регламент (ЕС) 

2021/1057 
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реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

2 Закупуване 

на 

хранителни 

продукти и 

хигиенни 

материали 

Основната цел на 

процедурата е да се 

осигурят пакети, 

съдържащи 

предварително определена 

съвкупност от продукти и 

артикули, предназначени 

за последващо раздаване 

на нуждаещите се лица от 

целевите групи.  

Продуктовата структура и 

на двата вида пакети е 

определена след 

консултации с 

Министерство на 

здравеопазването, в 

съответствие с 

предвиденото в 

програмата. Като 

допълнително подкрепящ 

аргумент за определяне на 

видовете хранителни 

продукти е използвано и 

мнението на крайните 

потребители на идентична 

помощ в предходния 

програмен период. 

Съдържанието на 

пакетите е балансирано и в 

тях присъстват продукти 

от основните групи храни, 

необходими за 

пълноценното и 

разнообразно хранене. 

Пакетите с хранителни 

продукти съдържат храни 

от всички групи, които 

включват: 

Зърнени храни и 

картофи: Пшеничено 

брашно, Ориз, Спагети; 

Богати на белтък храни: 

Месна консерва - три 

Процед

ура на 

директн

о 

предост

авяне, 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.2 

на 

ЗУСЕФ

СУ 

НЕ 94 500 000 лв., 

от които: 

- 15 781 500 лв. 

за региони в 

преход 

-  78 718 500  лв. 

за по-слабо 

развити 

региони 

  

 

Агенцията 

за социално 

подпомаган

е, чрез своя 

структура, 

определена 

със заповед 

1.Закупуване на 

пакети с 

хранителни 

продукти 

2.Закупуване на 

пакети с 

хигиенни 

материали 

3.Транспорт и 

съхранение на 

закупените 

пакети  /ако е 

приложимо/ 

1. разходи за 

закупуване на 

хранителни 

продукти, в т.ч. 

2. разходи за 

закупуване на 

хигиенни 

материали, в т.ч. 

3. разходи за 

транспорт, 

складиране и/или 

съхранение, в 

размер на 1 % от 

стойността за 

закупуване на 

основно 

материално 

подпомагане по 

т.1./ако е 

приложимо/ 

НП Септември 

2022 

Октомври 

2022 

Не Не НП НП 
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различни вида, Рибна 

консерва; Зрял фасул 

стерилизиран, Леща; 

Зеленчуци - зеленчукови 

консерви – Лютеница, 

Зелен фасул, Домати 

белени, Грах, Гювеч; 

Плодове – консервирани 
– Конфитюр; 

Захар и захарни 

продукти – Бяла захар; 

Добавени мазнини – 

растителни масла – 

Олио. 

Видовете хигиенни 

продукти са основни 

продукти за лична хигиена 

и почистващи препарати, 

използвани от цялото 

семейство. Продуктите са 

определени след 

консултации с МЗ и 

Национален център по 

обществено здраве и 

анализи и съдържат: 

Продукти за лича 

хигиена – Твърд сапун, 

шампоан, паста за зъби, 

четка за зъби; 

Продукти за почистване 
– препарат за под, 

препарат за чинии, прах за 

пране, тоалетна хартия; 

Дамски хигиенни 

продукти - Дамски 

превръзки /при 

необходимост/ 

Пакетите с хранителни 

продукти и пакетите с 

хигиенни материали се 

разпределят най-малко 

веднъж годишно. 

Пакетите с хранителни 

продукти и с хигиенни 

материали ще бъдат 



 
 

5 

 

закупувани от Агенцията 

за социално подпомагане 

по реда на действащите 

правила за провеждане на 

обществени поръчки. 

Предвижда са 

процедурата да се 

реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

3 Закупуване 

на пакети 

за 

новороден

и деца 

Основната цел на 

процедурата е да се 

осигурят пакети, 

съдържащи 

предварително определена 

съвкупност от продукти и 

артикули, предназначени 

за последващо раздаване 

на новородени деца от 

целевите групи.  

Продуктовата структура 

на пакетите е определена 

след широки консултации 

с институции и 

организации  с опит в 

работата с новородени 

деца от бедни и рискови 

семейства.  

Пакетът ще се предоставя 

на два пъти- веднъж при 

раждането и втори път до 

навършване на шест 

месеца на детето и 

включва: 

Пакет 1- при раждане 

/възраст 0-6 месеца/ - 
Сгъваема кошара за спане 

с матрак, 

Комплект чаршафи, 

Пелена/одеяло, Боди, 

Комплект ританки и блуза, 

Хавлия за баня, Влажни 

кърпи, Еднократни 

пелени, Измиващ сапун, 

Шише за 

мляко/вода/кърма, 

Процед

ура на 

директн

о 

предост

авяне, 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.2 

на 

ЗУСЕФ

СУ 

Не 1 818 000  лв. 

от които: 

- 303 606 лв. за 

региони в 

преход 

- 1 514 394 лв. за 

по-слабо 

развити 

региони  

Агенцията 

за социално 

подпомаган

е, чрез своя 

структура, 

определена 

със заповед 

1.Закупуване на 

пакети за 

новородени 

2.Транспорт и 

съхранение на 

закупените 

пакети  /ако е 

приложимо/ 

1. разходи 

за закупуване на 

пакети за 

новородени , в т.ч. 

разходи за 

транспорт на 

закупените пакети 

за новородени, ако 

е приложимо;  

2. разходи 

за транспорт, 

складиране и 

съхранение, в 

размер на 1 % от 

стойността за 

закупуване на 

основно 

материално 

подпомагане по 

т.1, /ако е 

приложимо./ 

НП Септември 

2022 

Октомври 

2022 

НЕ Н

Е 

НП НП 
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Залъгалка, Бебешко олио, 

Крем срещу подсичане, 

Бебешки шампоан;  

Пакет 2 – до навършване 

на 6 месеца /възраст 6-12 

месеца/ - Пижама, детски 

комплект за обличане, 

Еднократни пелени, 

Влажни кърпи, Измиващ 

сапун, Комплект за 

захранване, Лигавник. 

Продуктите в пакета са 

съобразени с възрастовите 

нужди на детето от 

раждането до навършване 

на шест месеца и от шест 

месеца до навършване на 

една година. 

Пакетите за новородени 

ще бъдат закупувани от 

Агенцията за социално 

подпомагане по реда на 

действащите правила за 

провеждане на 

обществени поръчки. 

Предвижда са 

процедурата да се 

реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

4 Детска 

кухня 

С този вид подпомагане се 

цели осигуряване на 

здравословно и 

пълноценно хранене на 

децата в най-ранна детска 

възраст. Условия за 

осигуряване на 

специфично хранене на 

децата на възраст от 10 

месеца до 3 години има 

във всички области в 

страната, което ще даде 

възможност подкрепата да 

има широк териториален 

обхват. За децата ще бъдат 

предоставяни 

Процед

ура на 

директн

о 

предост

авяне, 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.2 

на 

ЗУСЕФ

СУ 

Не 7 153 272 лв., от 

които:  

- 1 194 596 лв. за 

региони в 

преход 

- 5 958 676 лв. за 

по-слабо 

развити 

региони 

Агенцията 

за социално 

подпомаган

е 

 

Партньори: 

Общини и 

райони 

 

1.Идентифицир

ане на целевите 

групи 

2.Абонаментна 

карта за детска 

кухня 

3.Реализиране 

на ваучер за 

детска кухня 

4.Съпътстващи 

мерки 

1. Единичната 

стойност на 

ваучера за детска 

кухня 

2. Разходи, 

съгласно член 22, 

параграф 1, буква 

в) от Регламент 

(ЕС) 2021/1057,  

3. разходи за 

реализиране 

на съпътстващи 

мерки по реда на 

член 22, параграф 

1, буква д) от 

НЕ Ноември 

2022 

Януари 

2023  

НЕ Н

Е 

НП НП 
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ваучери/карти за детска 

кухня. По този начин 

рисковите деца и 

семейства ще бъдат 

обхванати и проследявани 

още в най-ранен етап. 

Целевите групи са деца, 

които са обект на 

социално подпомагане – 

от домакинства с ниски 

доходи, деца с 

увреждания, деца, лишени 

от родителски грижи, 

деца, които живеят в лоши 

жилищни условия, в риск 

от изоставяне и др., за 

които не е осигурено 

хранене по друг ред. Ще 

има възможност за 

идентифициране и на деца 

и семейства, които остават 

извън обхвата на 

социалното подпомагане, 

но за тях е установена 

нужда от такава помощ. 

Подкрепата ще се 

реализира от Агенция за 

социално подпомагане, 

чрез нейните структури в 

партньорство с общините 

в страната. Предвижда са 

процедурата да се 

реализира за тригодишен 

период на изпълнение. 

Регламент (ЕС) 

2021/1057. 

Приоритетна ос 2 „Техническа помощ“ 

4 Техническа 

помощ 

Подкрепа на УО на 

ПХОМП за успешното 

изпълнение на 

програмата, чрез 

подпомагане планирането, 

изпълнението, 

мониторинга, контрола и 

оценката 

Процед

ура на 

директн

о 

предост

авяне, 

съгл. 

чл. 25, 

ал. 1, т.2 

Не 20 536 215 лв. 

от които: 

- 3 422 702 лв. за 

региони в 

преход 

- 17 113 513 лв. 

за по-слабо 

развити 

региони  

Агенцията 

за социално 

подпомаган

е 

1.Дейности по 

осигуряване на 

добро 

управление, 

мониторинг и 

контрол на 

програмата.  

2.Подобряване 

на капацитета 

В съответствие с 

разпоредбите на 

Регламент 

2021/1057, 

Регламент 

2021/1060 и 

Регламент 

2018/1046 

НП Октомври 

2022 

Ноември 

2022  

НЕ Н

Е 

НП НП 
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на програмата, 

популяризирането й, 

включително приноса на 

фондовете, както и 

повишаване на 

административния 

капацитет на УО и на 

бенефициентите. 

на 

ЗУСЕФ

СУ 

(бюдже

тна 

линия 

по чл. 

43, ал. 

2, т. 3) 

на 

бенефициентит

е, свързани с 

управлението 

на средства от 

фонда. 

3.Техническо 

обезпечаване на 

годишни срещи 

за напредъка. 

4.Обезпечаване 

на дейности по  

обмен на 

информация и 

въвеждане на 

добри практики 

и подходи в 

програмирането

, изпълнението, 

мониторинга, 

контрола и 

оценката на  

програмата.   

5. дейности по 

осъществяванет

о на контрол по 

отношение на 

качеството и 

безопасността 

на 

предоставяното 

подпомагане по 

програмата.  

6.Извършване 

на проучвания, 

подготовка на 

експертни 

доклади, 

анализи, 

тестове и 

оценки, 

свързани с 

управлението 

на програмата, 

както и 
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наемане на 

външна 

методическа и 

експертна 

помощ с цел 

подобряване на 

управлението и 

изпълнението 

на програмата, 

включително и 

за 

аналогични 

дейности, 

свързани с 

предишни и 

следващи 

програмни 

периоди. 

7. Набиране, 

обобщаване и 

анализ на 

информация и 

статистически 

данни, 

подготовка на 

становища, 

доклади и 

документи, 

провеждане на 

изследвания и 

осъществяване 

на други 

дейности в 

подкрепа 

програмирането 

на средствата от 

ЕС през 

следващия 

програмен 

период. 

8. Осигуряване 

на 

необходимата 

материална база 

и техническо 
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оборудване и 

информационн

и системи за 

управлението и 

изпълнението 

на 

програмата, ако 

е необходимо 

9.Инвестиции в 

дейности за 

повишаване 

информационна

та осведоменост 

на целевите 

групи, 

бенефициентит

е и други 

заинтересовани 

страни по 

отношение на 

програмата, 

както и за 

повишаване на 

възможностите 

за 

разпространени

е на резултатите 

и въздействието 

й. 

 

 

 


