
Оперативна програма 

за храни и/или основно 

материално подпомагане за 

периода 2021-2027



Цялата територия на страната, подкрепа в 4 основни

направления, всяко от които допълнено със съпътстващи

мерки:

 Вид помощ 1 „Подпомагане с пакети хранителни продукти и

хигиенни материали“;

 Вид помощ 2 „Топъл обяд“;

 Вид помощ 3 „Пакети за новородени деца;

 Вид помощ 4 „Детска кухня“.

Обхват и фокус:



Вид помощ 1.Пакети хранителни 

продукти и хигиенни материали

Тип подпомагане: Средногодишно 350 000 пакета с основни

хранителни продукти за цялото семейство и толкова с

хигиенни материали -продукти за лична хигиена, почистващи,

перилни и миещи препарати. Предоставяне най-малко веднъж

годишно.

Съпътстващи мерки за осигуряване възможност за активно

участие в обществения живот и преодоляване на социалната

изолация като: провеждане на занимания за базова

компютърна грамотност и използване на социални мрежи

сред възрастните хора; готварство; привличане на доброволци

за каузи от типа „бедни помагат на бедни“; организиране на

културни и спортни занимания; консултиране и насочване

към социални услуги и услуги за обучение и заетост,

финансирани от ЕСФ+, национални програми и др.



Целеви групи: лица, семейства и домакинства,

обект на социално подпомагане; лица, които имат

отказ от социално подпомагане и доходът им не

надвишава линията на бедност; пенсионери с доход

от пенсия под линията на бедност; лица, изпаднали

в затруднено положение в резултат на природни

бедствия, пандемии и др. форсмажорни

обстоятелства.

Механизъм за изпълнение: Чрез две

взаимнообвързани процедури- за закупуване и за

раздаване на закупените храни и/или хигиенните

материали. Хранителните продукти и хигиенните

материали ще се закупуват от Агенцията за

социално подпомагане (АСП). Избран

изпълнител/изпълнители ще предоставя

хранителните продукти и хигиенните материали до

крайните получатели на помощта. Директно или в

партньорство с други организации, ще предлага и

съпътстващи мерки на крайните потребители.

Вид помощ 1.Пакети хранителни 

продукти и хигиенни материали



Тип подпомагане: Целогодишно подпомагане с топъл обяд, включващ

супа, основно ястие и хляб.

Съпътстващи мерки: Индивидуално консултиране и съдействие за

възможностите за ползване на: социални услуги; административни

общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомни лица;

подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги;

управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене,

или други форми на подкрепа, реализирани в отговор на установени

конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Целеви групи: лица, обект на социално подпомагане; хора със

затруднения в самообслужването; лица с ниски доходи, бездомни лица

и др. лица, изпаднали в затруднено положение в резултат на природни

бедствия, пандемии и др. форсмажорни обстоятелства.

Механизъм за изпълнение: Чрез общините и районите на общините въз

основа на дългосрочни договори за осигуряване на топъл обяд, които

директно или в партньорство с други организации, ще предлагат и

съпътстващи мерки на крайните потребители.

Бюджет: 235 065 600 лв. Опростени разходи на база разход за единица

продукт - обяд. За първите две години разхода за единица продукт -

обяд -2.80 лв., за следващите 2 години - 3.00 лв., а за последните три -

до края на програмния период – 3.20 лв. Административни разходи

(превоз и съхранение) и разходи за съпътстващи мерки: единна ставка

на всеки от тях в размер на 5% от разходите за закупуване на храни

и/или основно материално подпомагане.

Вид помощ 2.Топъл обяд



Тип подпомагане: Пакети с базови продукти за новородени деца от

бедни и рискови семейства. Индикативно пакетите ще включват:

бебешки пелени, кърпи, бебешки козметични продукти и др.

продукти, съобразени с основните нужди и възрастта на детето. Ще

се предоставя най- малко два пъти до навършване на шест месеца на

детето.

Съпътстващи мерки: насочване на родителите към мерки за

подкрепа, финансирани по ОП РЧР; мерки за превенция на

изоставянето, семейно консултиране, индивидуална социална работа,

насочване към съществуващи социални услуги за подкрепа на децата

и семействата и др.

Целеви групи: новородени от бедни семейства, които са обект на

социално подпомагане. Семейства, при които е установен риск от

изоставяне на децата, както и майки, жертви на насилие.

Механизъм за изпълнение: Продуктите ще бъдат закупувани от АСП.

Предоставянето на пакетите ще бъде извършвано от избран

бенефициент, който самостоятелно или в партньорство ще реализира

и съпътстващи мерки. Предоставянето на пакетите за новородени,

може да се извършва и от структурите на АСП по места, в

партньорство с общините.

Вид помощ 3. Пакети за новородени деца



Тип подпомагане: Храна за обяд за деца от 10 месеца до 3 г.

Съпътстващи мерки: съгласно нуждите на целевите групи.

Целеви групи: деца от домакинства с ниски доходи; деца с увреждания; деца лишени

от родителски грижи; деца живеещи в лоши жилищни условия; деца в риск от

изоставяне и др.

Механизъм за изпълнение: Чрез общините и районите на общините, които директно

или в партньорство с други организации, ще предлагат и съпътстващи мерки на

крайните потребители.

Опростени правила на база разход за единица продукт -

обяд в детска кухня. Определянето на единната ставка

чрез проучване на таксите, които родителите/

настойниците, заплащат за ползване на услугата.

Вид помощ 4. Детска кухня


