
 

 

 

 

 

 

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 ТИП 3: ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 

ПОКАНА 
за представяне на заявления за финансиране по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно сътрудничество, 

програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  

КАНИ 

Общини и райони на общини на територията на Република България да представят 

заявления за финансиране съгласно приложения пакет документи за кандидатстване 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016г.  

Обща цел на операцията: Операцията допринася за постигане общата цел на 

оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност 

лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално 

лишение. 

Конкретни цели:  

 Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата 

национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. 

 Подкрепа за създаване на нови трапезарии. 

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ. 

Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е 9 883 472,00 лева. 

За целите на операцията не се определя минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за едно заявление за финансиране. 

Териториален обхват. Място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на 

територията на Република България. Мястото на изпълнение е територията на 

съответната община и прилежащите й населени места. 



 2 

 

Допустими дейности: 

1. Определяне на целевите групи 

2. Закупуване на хранителни продукти  

3. Осигуряване на топъл обяд. 

4. Предоставяне на съпътстващи мерки. 

Краен срок за прием на заявления за финансиране:  

По настоящата процедура заявления за финансиране се подават в рамките 

на пет срока за кандидатстване: 

- до 17.00 ч. на 31.05.2016 г.  

- до 17.00 ч. на 30.06.2016 г. 

- до 17.00 ч. на 29.07.2016 г.  

- до 17.00 ч. на 31.08.2016 г. 

- до 17.00 ч. на 30.09.2016 г. 

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 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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