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1. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ КЪМ 14.10.2016г.





На 15 декември 2015 г. Министърът на труда и социалната политика утвърди
разпределението на финансовия ресурс по операции за 2016 г. Програмиран е
ресурсът по финансовия план на програмата за 2014 и 2016г., в общ размер 62 883 472 лв (32 151 808 евро), разпределен както следва:
- операция тип 1 „Закупуване на хранителни продукти“ - 48 225 224 лв. (24 657
544 евро),
- операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“4 774 776 лв. (2 441 342 евро), и
- операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ - 9 883 472 лв. (5 053 415 евро)
Годишният план за разпределение на финансовия ресурс /ГПРФР/ за 2016г.,
утвърждаван ежегодно от министъра на труда и социалната политика беше изменян
два пъти в периода :
- На 16.06.2016г., с изменение на ГПРФР за 2016г. е увеличен размерът на
максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ по
Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни
продукти- 2016“ от 4 774 776 лв. на 4 822 522лв. (2 496 432 евро). При
първоначалното програмиране на финансовия ресурс максималния размер на
безвъзмездната финансова помощ е изчислен, след като от бюджета на
Операция тип ! „Закупуване на хранителни продукти-2016“ са приспаднати
допустимите разходи за транспорт и съхранение, по смисъла на чл.26, пар.2,
буква „б“ и буква „д“ от Регламент (ЕС) 223/2014. Разходи за транспорт и
съхранение не са предвидени в заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Операция тип 1 и целия програмиран ресурс е насочен
към закупуване на хранителни продукти. Това наложи да се увеличи
стойността на безвъзмездната финансова помощ по Операция тип 2, предвид
обвързаността й с Операция тип 1, по която в рамките на утвърдения бюджет
се увеличи стойността на разходите за закупуване на хранителни продукти.
- На 10.09.2016г. с изменение на ГПРФР за 2016г. е увеличен бюджетът на
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016г.“ от 9 883 472 лв. на
23 883 472 лв. (12 211 612 евро). Осигурените допълнително 14 000 000 лв.
са програмирани, след анализ на неусвоения ресурс по операциите от 2015г.
Увеличението на бюджета на процедурата е в резултат на почти двойно повисок интерес от общините към възможностите на процедурата и почти
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тройно увеличение на потребителите на услугата „топъл обяд“ в сравнение с
предходната година.
Утвърдено изменение на оперативната програма. Предлаганите изменения в
програмата, основани на опита от първата година на нейното изпълнение, бяха
депозирани чрез електронната система за обмен на данни за одобрение от ЕК на
01.02.2016г. В резултат от промените в програмата се:
- промени подхода за определяне на целевите групи- крайни потребители на
помощта;
- определи като допустим за партньорските организации разходът за реализиране
на съпътстващи мерки;
- допълниха се критериите за подбор на партньорските организации.
Измененията в програмата са утвърдени с Решение за изпълнение на Комисията от
14.04.2016г.
Министърът на труда и социалната политика утвърди Наредба № РД-07-1 от 4
април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
(ДВ, бр. 29 от12.04.2016 г.) В наредбата се определя основната целева група за
съответния вид подкрепа – за индивидуални пакети хранителни продукти и за
предоставяне на топъл обяд, както и допълнителна целева група, на която да бъдат
преразпределяни закупените, но неполучени или нераздадени храни.
На 17.05.2016г. Министерски съвет одобри измененията в ПМС 37 от 23 февруари
2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативната програма
за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020.
Промените обвързват националните правила за изпълнение на програмата с
утвърдените промени в нея.
На 20.01.2016г. е обявявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-1.002 „Закупуване на хранителни продукти2016“. Безвъзмездната финансова помощ на стойност 48 225 223,20 лева (24
657 543,31 евро) е предоставена на Агенцията за социално подпомагане със заповед
на Ръководителя на УО от 22.02.2016г. В рамките на операцията е предвидено да се
закупят 19 вида хранителни продукти:
- От група стоки „Зърнени храни и картофи“: пшеничено брашно, ориз,
макаронени изделия, картофено пюре на прах;
- От група стоки „Зеленчукови консерви“: лютеница, доматено пюре, грах,
гювеч;
- От група стоки „Плодови консерви“: компот, конфитюр;
- От група стоки „Богати на белтък храни“: месни консерви, рибни
консерви, зрял фасул, леща;
- От група стоки „Захар и захарни изделия“: бяла захар, пчелен мед,
обикновени бисквити, вафли;
- Олио.
На 25.04.2016г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ .
Първоначално процедурата е обявена с пет крайни срока за кандидатстване 31.05.2016 г.; 30.06.2016 г.; 29.07.2016г.; 31.08.2016 г. и 30.09.2016 г. В резултат от
активната дейност по информиране и мотивиране на допустимите кандидати по
места значително се увеличи броя на общините, които заявиха желание да участват в
процедурата.Това даде основание на 30. 08.2016г. да се публикуват изменения в
Изискванията за кандидатстване по процедурата. Промените са в посока
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увеличаване на бюджета на операцията, определяне на нови четири срока за
кандидатстване – 31.10.2016; 30.11.2016; 30.12.2016 и 31.01.2017г. и удължаване на
продължителността на дейностите до 30.11.2017г.
До 14.10.2016г. са
кандидатствали 204 общини, в т.ч. и 7 района на Столична община, като
самостоятелни кандидати. Към момента по процедурата са обхванати повече от 70
на сто от общините на територията на страната. Към 14.10.2016г. стойността на
предоставената безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на топъл обяд е на
обща стойност 11 298 605.79 лв., което до петия краен срока за кандидатстване
представлява повече от 47 на сто от бюджета на операцията.
Графиките показват и увеличението на броя на кандидатите, броя на
трапезариите и броя на потребителите на услугата „топъл обяд“ през 2016, в
сравнение с предходната година.

Кандидати

Трапезарии

Потребители

236

28 670

204
111

86

2015 г.



8 291

2016 г.

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

На 31.08.2016г. е обявявена процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ чрез подбор по Операция тип 2: BG05FMOP001-2.002
„Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти-2016". В рамките
на определения краен срок за кандидатстване – до 30.09.2016г. е подадено едно
заявление за финансиране. Единствен кандидат е Български червен кръст. Към
14.10.2016г. заявлението за финансиране е в процес на оценка. Очаква се дейността
на оценителната комисия да приключи на 17.10.2016г.

2. ФИНАНСОВ НАПРЕДЪК КЪМ 14.10.2016г..









Към 14.10.2016г. общо програмираният ресурс по Оперативната програма е общо
120 425 663 лв. ( EUR 61 573 608,24), разпределени по години
- 2015 г. – 43 494 445 лв. (22 238 697,72 евро), в т.ч и 12 058 874,00 лв. –
техническа помощ
- 2016 г. – 76 931 218 лв. (39 334 910,52 евро ).
Договорени средства към 14.10.2016г. на обща стойност - 88 843 416.17 лева (EUR
45 425 614,15), в т.ч. 4 568 169 лв. (2 335 703.55 евро) договорен ресурс по
бюджетна линия „Техническа помощ“ на Оперативната програма. От тях:
- договорени 2015г. - 32 555 125,74 лв. ( 16 645 426,80 евро)
- договорени към 14.10.2016 г. – 56 288 290.43 (EUR 28 780 187,35 евро)
Въз основа на полученото първоначално предварително финансиране по програмата
през 2015г., считано от 07.04.2015 г. от Дирекция „Национален фонд“ бе заложен
лимит по програмата в размер на 26 529 113, 25 лв. (13 564 328.28 евро).
Верифицирани средства към 14.10.2016 г. – 12 322 741,66 лв. (6 300 614.41евро).
Сертифицираните разходи са в размер на 7 259 524,71 лв. (ЕUR 3 711 792.98) от
подадените към дирекция „Национален фонд“- Сертифициращ орган, доклади по
сертификация на верифицирани разходи към 30.06.2016г.
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Реално изплатени средства по програмата под формата на авансови междинни и
окончателни плащания към 14.10.2016 г. 18 498 716.47 лв. (EUR 9 458 388.62)

Анализ на риска от прилагането на чл.59, пар.1 от Регламент /ЕС/223/2014г., във
връзка с правилото „n+3“
За 2014 година финансовия план на прoграмата е в размер на 32 441 250,51 лева,
което представлява сумата, която следва да бъде включена в Доклади по
сертификация, сертифицирани от СО до края на 2017 г., за да се избегне риска от
загуба на средства.
Към момента:
От договорените за 2015 г. се очаква да бъдат усвоени суми в размер на 17 356
264,73 лв. или спрямо финансовия план за 2014 година остават за усвояване до целта
15 084 985,78 лв.
Договорените средства за 2016 г., към момента в размер на 56 288 290.43 (EUR 28
780 187,35 евро) дават разумна увереност, че остатъка от 2015 г. ще бъде усвоен.
Верифицирани средства към 14.10.2016 г. – 12 322 741,66 лв.
Сертифицираните разходи към 14.10.2016г. - 7 259 524,71 лв.
До края на 2017 година предвиждаме верификация в размер на 97 000 000,00 лв., от
които да бъдат сертифицирани поне 70 000 000.00лв., които спрямо финансовия
план за 2014г. са с почти 40 000 000.00лв. в повече.
При така представеният анализ на текущото състояние на оперативната
програма ще бъдe усвоена и останалата част от заложените по финансов план
суми за 2014 г. С това се гарантира пълното използване на финансовия план за
2014 година.
3. ТЕХНИЧЕСКИ НАПРЕДЪК ПО ОПЕРАЦИИ КЪМ 14.10.2016г.
3.1. ОПЕРАЦИЯ ТИП 1 - ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Напредък по операция тип 1 - Закупуване на хранителни продукти -2015
Реализацията на програмираната през 2015г. операция продължи и през 2016г.
Удължената продължителност на изпълнение е свързано със забавянето в реализираната
обществена поръчка за закупуване на предвидените 21 хранителни продукта.
В рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за 2015 год.:
 са сключени договори за закупуване на 19 хранителни продукти: пшеничено
брашно, ориз, макаронени изделия - спагети, булгур, лютеница, доматено пюре,
зелен грах стерилизиран, гювеч стерилизиран, нектар, компот, конфитюр, месни
консерви – птичи пастет, рибни консерви - скумрия в доматен сос, фасул зрял,
леща, пчелен мед, локум, обикновени бисквити и вафли обикновени на обща
стойност 11 530 150,00 лева без ДДС и 13 836 180,00 с ДДС.
 Не са сключени договори за закупуване на 2 от предвидените продукта – олио и
захар , тъй като определените за изпълнители участници отказаха да сключат
договори в рамките на законоустановения срок.
 Към 14.10.2016 г. са изпълнени всички договори от изпълнителите и са извършени
доставките в регионалните складове на партньорската организация на всичките 19
хранителни продукти.
 Във връзка с изпълнение на изискването за избягване на разхищението на храни и
контрол на реално доставените количества хранителни продукти представители на
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Възложителя извършиха проверки на всички хранителни продукти в седем
регионални складове на партньорската организация, определени въз основа на
оценка на риска на ниво област на територията на страната. Взети са проби от
хранителните продукти, които са изследвани в лицензирани лаборатории за
изпитване и контрол на съответствие, акредитирани съгласно националното и
европейско законодателство. Установено е пълно количествено и качествено
съответствие на доставените хранителни продукти с изискванията, заложени при
провеждането на обществената поръчка.
Верифицирани до момента са две искания за плащане на обща стойност 9 530
366,21 лв.
В складовете на БЧК са извършени 337 проверки „на място” на доставките на
хранителните продукти осигурени по Операция тип 1: Закупуване на хранителни
продукти.

Напредък по Операция тип 1 - Закупуване на хранителни продукти -2016











На 04.04.2016 г. е обявена обществена поръчка с предмет: „Закупуване на
хранителни продукти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ 2014BG05FMOP001-01.02 „Закупуване на хранителни
продукти – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
2014-2020 по 19 обособени позиции“.
През 2016 г. са планирани за закупуване 19 хранителни продукти, произведени
или закупени от пазара на Европейския съюз, в количества и прогнозни
стойности определени в 19 обособени позиции съгласно одобрената процедура
за БФП.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 187 686,00 лв. без ДДС,
EUR 20 547 637,57 без ДДС. Обявената стойност е максимално допустима и не
трябва да се надвишава.
Подадени са оферти от 38 участници общо по всичките 19 обособени позиции.
След разглеждане, оценяване и класиране на офертите от назначената от
Възложителя комисия, е издадено решение № РД04-0084 от 19.09.2016 г. за
класиране на участниците и избор на изпълнители по всички 19 обособени
позиции.
В рамките на законоустановения срок за обжалване пред Комисията за защита
на конкуренцията /КЗК/ са депозирани 11 жалби от отстранени участници по
общо 9 обособени позиции – лютеница, доматено пюре, стерилизиран грах,
скумрия в доматен сос, фасул зрял, леща, мед, бисквити и олио. Към момента
КЗК все още не е образувала производства по тях.
Предстои сключване да договори с определените за изпълнители участници по
необжалваните 10 обособени позиции за закупуване на пшеничено брашно,
ориз, макаронени изделия - спагети, сушено пюре от картофи, гювеч, компот,
конфитюр, месни консерви - говеждо в собствен сос, захар кристална и вафли
обикновени.

3.2. ОПЕРАЦИЯ ТИП 2 - „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“
Напредък по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни
продукти“ – 2015г.
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Реализацията на програмираната през 2015г. операция продължи и през 2016г., поради
обвързаността й с изпълнението на операция тип 1 – «Закупуване на хранителни продукти».











В периода 06.01.2016г. – 05.02.2016г. в 313 пункта се раздадоха на 225 836
правоимащи лица от основната целева група хранителни пакети общо по
13,600 кг., включващи 5 продукта: брашно, спагети, компот, конфитюр и
леща.
В периода 09.05.2016г. – 03.06.2016г. в 286 пункта се извърши предоставяне
на 7 хранителни продукта на 39 164 лица от допълнителните целеви групи.
Потребителите получават остатъчните количества от първи транш на 5 -те
хранителни продукта /брашно, спагети, компот, конфитюр, леща/ и раздаване
на нововключени продукти /локум и нектар/. Всеки правоимащ получава
общо по 14,800 кг. от седемте вида продукта.
265 000 потребители са получили общо хранителни пакети, включващи
следните продукти: брашно – 1 325 т ; спагети – 795 т.; компот – 424 т;
конфитюр – 265 т ;леща – 795 т ; локум – 10, 966 т ; нектар – 39, 164 т.
В пунктовете на БЧК за раздаване на хранителните продукти са извършени
371 бр. проверки „на място“. Не са установени съществени пропуски и
няма констатации със системен характер.
Верифицирани са две искане за междинно плащане /ИМП/, съответно: 1-во
ИМП в размер на 203 387,90 лв. и 2-ро ИМП в размер на 39 054, 34 лв.
В момента се осъществява втори транш на раздаване на 14 хранителни
продукта: ориз, булгур, лютеница, доматено пюре, зелен грах, гювеч, месни
консерви - птичи пастет, рибни консерви - скумрия в доматен сос, зрял фасул,
пчелен мед, обикновени бисквити, вафли и остатъчните количество от нектар
и локум.Предоставени са съпътстващи мерки, изразяващи се в консултиране
за балансиран режим на хранене и насочване към дирекциите „Социално
подпомагане“ за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални
услуги; разпространение на информация за подходящите за всеки
индивидуален случай дейности, финансирани от ОП РЧР.
Към 14.10.2016г. по операция тип 2, 2014BG05FMOP001-02.01
«Предоставяне на индивидуали пакети хранителни продукти- 2015г.» е
приключил първи транш по предоставяне на хранителни продукти.

3.3. ОПЕРАЦИЯ ТИП 3 –„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“
Напредък по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2015г. “


Операцията се изпълнява в периода 01.05.2015 – 30.04.2016 г.



По операцията са сключени 86 договора за 111 трапезарии. Договорени средства по
първоначално сключените договори: 2 787 923,03 лв. (EUR 1 425 464.28).
От 01.05.2015г. поетапно стартира изпълнението на договорите, като към
31.12.2015г. по операцията се изпълняваха 84 договора, а с анекси по 31 договора
сроковете за реализиране на дейността бяха удължени до 30.04.2016г. По
Операцията услугата „топъл обяд” е предоставяна на 8 291 потребители - лица и
семейства на месечно социално подпомагане, самотно живеещи лица, получаващи
минимални пенсии, скитащи и бездомни лица, както и такива пострадали при
бедствия и аварии. Принадлежността на лицата към целевата група се удостоверява
от дирекциите „Социално подпомагане” по места.
Общ брой разпределени ястия, отчасти или изцяло финансирани по ОПХ в
изпълнение на Операцията е 1 155 688 , като съгласно изискванията на операция тип
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3 се касае за предоставяне на общ брой „топъл обяд“ – супа, основно ястие и хляб,
като при реализиране на икономии партньорската организация може да включи и
десерт. Общото количество разпределени хранителни продукти е 944,590 т
Извършени са 91 бр. проверки „на място” на трапезарии, вкл. с участието на експерт
по храните, ангажиран от УО. При проверките няма констатации със системен
харктер и не са установени съществени пропуски.;
Общият размер на изплатените по операцията средства е: 2 335 942.18 лв.
Предоставени са съпътстващи мерки включващи консултиране и съдействие за
ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината,
включително и такива, финансирани по ОП РЧР 2014-2020 г.

Напредък по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016г. “




Към 14.10.2016г. са разкрити 190 обществени трапезарии..
Извършени са 51 проверки на място на действащи трапезарии.
Реално изплатените средства под формата на аванси и междинни плащания са в
размер на 1 155 322,00 лв.

3.4.ОПЕРАЦИЯ ТИП 4 – ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
Напредък по операция тип 4 – Техническа помощ към 14.10.2016г.



Процедурата е обявена на 11.05.2015г.
На 10.07.2015г. са издадени Заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ и за утвърждаване на финансови планове по операцията:
- „Възнаграждение на служителите на Агенция социално подпомагане,
изпълняващи функции по управление и изпълнение на ОПХ“ – с одобрен
финансов план в размер на 1 739 895,57лв. , и
- „Подкрепа на АСП за управление и изпълнение на ОПХ по ФЕПНЛ 20142020“- с одобрен финансов план в размер на 2 828 273,14 лв.
 Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ за периода до
края на 2016г. е 4 568 168,71 лв. (2 335 703,40 евро).
В рамките на финансовия план по бюджетна линия 2014BG05FMOP001-04.01-2 „Подкрепа
на Агенция за социално подпомагане за управление и изпълнение на ОПХ ФЕПНЛ 20142020“ са реализирани дейности с оглед гарантиране качествено управление и изпълнение на
Оперативната програма. Те са свързани с участие в обучения на служителите на
Управляващия орган от водещите в тази област европейски обучителни центрове, дейности
за информиране на обществеността за етапа на изпълнение на дейностите по ОПХ ФЕПНЛ.
Осъществени са работни срещи с представители на Европейската комисия. Осигурена е
експертна подкрепа за служителите на УО във връзка с провеждане на процедури по реда
на ЗОП и на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
С оглед гарантиране качеството на храните в рамките на Операция 1 „Закупуване на
хранителни продукти“ са извършени лабораторни анализи и са закупени БДС стандарти,
определящи характеристиките и показателите, на които следва да отговарят включените в
обществената поръчка хранителни продукти.
С цел укрепване капацитета на УО при управление и изпълнение на Оперативната програма
през 2016г. се осъществиха следните дейности:


Проведе се работна среща на дирекция МСПЕИ във връзка с координиране
дейностите по оперативната програма, преглед на нивото на изпълнение на
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програмата, трудностите и рисковете при реализиране на операциите, както и
предстоящите задачи, с участието на 52 лица;
Във връзка с извършени промени в Оперативната програма и свързаната с нея
Наредба за реда и условията за определяне на целеви групи по ОПХ ФЕПНЛ се
проведе обучение на 83 служители от централната и териториалните структури на
АСП.
Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предвид
ангажиментите на дирекция МСПЕИ по реализиране на процедури по реда на ЗОП,
както и осъществяване на мониторинг, 18 служители от дирекция МСПЕИ се
включиха в обучения свързани с прилагане на закона.
С оглед гарантиране качеството на храните в рамките на Операция 1 „Закупуване на
хранителни продукти“ са извършени лабораторни анализи и са закупени БДС
стандарти, определящи характеристиките и показателите, на които следва да
отговарят включените в обществената поръчка хранителни продукти.
Осигурена е експертна подкрепа за служителите на УО във връзка с провеждане на
процедури по реда на ЗОП и на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, както и с оглед изпълнение на Наредба № РД-07-1 от 4 април
2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ ФЕПНЛ.
През разглеждания период са извършени дейности по информиране на
обществеността за целите и приноса на ФЕПНЛ чрез реализиране на информационна
кампания в 5 града на страната.
В изпълнение на Плана за външно възлагане по финансов план по бюджетна линия
2014BG05FMOP001-04.01-2 „Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за
управление и изпълнение на ОПХ по ФЕПНЛ 2014-2020“ е проведена открита
процедура за закупуване и доставка на фабрично нови автомобили и са сключени 2
броя договори с избраните доставчици.
Обявена е открита процедура по реда на ЗОП за самолетни билети.
Предстои обявяване на процедури по реда на ЗОП за провеждане на обучения на
служителите на УО и партньорските организации, и за изработване и доставка на
информационни и рекламни материали за популяризирани дейностите по
Оперативната програма.

4. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
МЕРКИТЕ ПО ПРОГРАМАТА.
4.1. Пo операция тип 1 „Закупуване на хранителни продукти“ – 2016 г.




При програмиране на обществената поръчка за закупуване на хранителни продукти
през 2016 г. е променен подхода за определяне на количествата хранителни
продукти. Участниците трябва да предложат максимално количество опаковки от
всеки хранителен продукт, до размера на прогнозната стойност за съответната
обособена позиция. Това гарантира закупуване на по - големи количества
хранителни продукти, което ще доведе до обхващане на по - голям брой лица от
основната и допълнителната целева група.
С промените в ПМС 37/2014г. се дава възможност за многогодишно програмиране
на дейността по закупуване на хранителни продукти, което ще осигури по- голяма
гъвкавост при изпълнение на операцията.
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4.2. По операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2015“.






Чрез утвърдената Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за
определяне на целевите групи по ОПХ се създадоха условия за увеличаване на броя
на лицата, които ще получат пакети хранителни продукти. След финализиране на
обществената поръчка, повече от 300 000 лица и семейства, живеещи в крайна
бедност ще получат хранителни продукти от първа необходимост.
Във връзка с констатирания висок относителен дял на нераздадените пакети с
хранителни продукти през първата година от реализация на програмата са
предвидени мерки за своевременно идентифициране на представители на
допълнителните целеви групи, на които да бъдат предоставени неполучените храни.
За целта УО изготви указателни писма до териториалните структури на Агенцията за
социално подпомагане и в кратки срокове се предоставиха списъци на областните
структури на БЧК, за да не се допусне разхищаване на закупени хранителни
продукти. През 2016г. УО предвижда да стартира обучението на служители от
териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, които са
ангажирани с идентифициране на най- нуждаещите се лица преди да започне
реалното раздаване на хранителните продукти, което ще създаде по- гъвкава
организация.
През 2015г. операция тип 1 и операция тип 2 бяха обявени почти по едно и също
време. Договорът с избраната партньорска организация – Български червен кръст
беше сключен през м. 07.2015г., когато обществената поръчка още не беше
финализирана. Сдружение Български червен кръст изпита затруднения с
поддържането на складове, тъй като доставката на хранителните продукти, поради
обжалване на обществената поръчка, се забави значително.
През 2016г.,
процедурата за избор на партньорска организация стартира преди издаване на
решението за избор на изпълнители по Операция тип 1, с което ще се преодолеят
затрудненията за избраната партньорска организация, установени предходната
година.

4.3. По операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2015“.


В резултат от активната дейност на УО за информиране на допустимите кандидати
по операцията, към момента участниците в процедурата са 2.3 пъти повече от
предходната година. Това оказа пряко влияние и върху броя на хората, за които е
осигурен топъл обяд, които са увеличени повече от 3.5 пъти в сравнение с
предходната година.

5. ОДИТНА ДЕЙНОСТ
С Решение № 902 на Министерски съвет от 16.11.2015. Агенцията за социално подпомагане
чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“
получи акредитация като Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане.


Одит на съответствието на функционирането на системите за управление и контрол
на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-
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2020г., проведен от Одитен екип на Европейската комисия, Одитна Дирекция ГД
“Заетост, социални въпроси и приобщаване” – септември 2016г.
Одитът се фокусира по –специално на следните ключови изисквания, установени в
Приложение II на Делегиран Регламент ЕС №532/2014
- Подходящ подбор на операциите
- Предоставяне на подходяща информация на Бенефициентите
- Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите
- Подходяща одитна следа
- Подходящи процедури за изготвяне и подаване на заявления за
плащане
Одитът обхвана Заявленията за плащане, подадени към Комисията до 31 август 2016
г.
Статус: изготвяне на предварителен доклад от одитиращия орган
През 2016 година ИА ОСЕС извършва регулярни проверка на извадков принцип.
 Одит на операциите по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, стартирал на 12.09.2016г.
Обхват на одита:
- искания за плащане, сертифицирани по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане през периода 01.07.2015 –
30.06.2016г. и включении в популацията за извадка за одита на
операциите.
Статус: В момента
 Одит на системите по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, с период 6 април – 10 май 2016г.
 Извършване на допълнителни одиторски процедури във връзка с проверки при
верификация на разходите по Ключово изискване 4 „Управленски верификации” по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с период 20
юни – 15 юли 2016г.
Статус: изготвяне на предварителен доклад от ИА ОСЕС.
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