
Приложение2 

4. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА 

4.1. Финансирането на социалната услуга се осъществява след подписване на договор за БФП 

по процедура BG05FMOP001- 3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", в съответствие с 

ПМС № 37 от 23.02.2015 г. за определяне реда и условията за изпълнение на ОП ФЕПНЛ и 

последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната програма за храни и/или 

материално подпомагане. 

4.3. Възложителят превежда средствата, предвидени в проекта за предоставяне на социалната 

услуга по банков път, както следва: 

- Междинни и окончателни плащания - на базата на действително предоставена услуга на брой 

лица. Към исканията за плащане следва да бъдат приложени седмични менюта, рецепти, 

Приложение 12 съгласно Методика за прилагане на опростени правила за възстановяване на 

база разход за единица продукт - обяд за обществените трапезарии по операциите от тип 3 

„Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, списъци на лицата, ползващи услугата, които се 

подписват ежедневно при получаване на храната /три имена и подписи/, в това число и на 

лицата от допълнителната целева група във връзка с предотвратяване разхищението на храните. 

4.4. Възложителят не носи отговорност пред изпълнителя, ако безвъзмездната финансова 

помощ не му бъде преведена, както и не отговаря със свои собствени средства. 

4.5. Изпълнителят е длъжен да представя ежемесечни отчети и разходооправдателни документи 

или за период не по дълъг от три месеца, като отчетите следва да са за календарен месец на 

предоставяне на услугата. 

4.2. За целите на операцията стойността на един храноден за едно лице от целевата група се 

определя в размер на 2.50 лв. с ДДС или 2,08 лв. без ДДС. Определената стойност на един 

храноден за едно лице е с включен ДДС и включва закупуването на хранителни продукти и 

приготвянето на топъл обяд- супа, основно ястие, хляб. При  реализирани икономии, 

Изпълнителят може да предостави и десерт, което не променя броя на дните и представителите 

на целевата група, ползващи услугата. 

 


