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Обобщение на годишните доклади за изпълнението на оперативните програми, 

съфинансирани от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 

2015 г. 

 

I. Въведение 

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) бе създаден по силата на 

Регламент (ЕС) № 223/2014
1
. Той има за цел да допринесе за премахване на най-тежките форми 

на бедност в ЕС като бездомността, детската бедност и хранителния недоимък. Съгласно 

условията на Регламента FEAD може да подпомага групите в най-неравностойно положение в 

обществото чрез предоставяне на храни и основни потребителски стоки като облекло, обувки и 

продукти за хигиенни цели или чрез организиране на дейности за социално приобщаване. По този 

начин неговата добавена стойност се изразява в това, че по него се осигурява специално насочена 

подкрепа за група от хора, чието положение може да не им позволява да имат пряк достъп и да се 

възползват от други инструменти за отпускане на средства на ЕС, като например европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). 

Общата сума на средствата по FEAD на разположение възлиза на 3 813 милиона евро по 

текущи цени. Всички държави членки прилагат фонда на национално равнище чрез оперативни 

програми. На етапа на разработване на програмите държавите членки могат да изберат да 

разработят оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОП I) и/или 

оперативна програма за социално приобщаване на най-нуждаещите се лица (ОП II)
2
. Те също така 

имат свобода при определяне на целевите групи, специфичните видове подкрепа, която се 

предоставя, и географското покритие на техните програми. 

Макар социалното приобщаване на най-нуждаещите се лица да е от централно значение за 

ОП II, то също така е съществена част от ОП I. Осигуряването на материално подпомагане трябва 

да бъде допълнено от съпътстващи мерки, предназначени да насърчават социалното 

приобщаване на крайните получатели (например насочването им към съответните служби, 

предлагането на насоки за балансирано хранене и консултации във връзка с управлението на 

бюджета). По този начин чрез ОП І се отговаря на основните материални нужди на лицата в най-

неравностойно положение и им се помага да направят стъпка към реинтеграция в обществото.    

За изпълнение на програмите по FEAD държавите членки си сътрудничат с партньорски 

организации. Тези организации, които могат да бъдат публични органи или организации с 

нестопанска цел, предоставят материалното подпомагане (ОП I) или създават и управляват 

дейностите за социално приобщаване (ОП II) в съответствие с описаното в програмите. По този 

начин с фонда се подпомага изграждането на капацитет в областта на социалната политика в 

рамките на партньорските организации. 

                                                            
1 Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1). 
2 С Регламент (ЕС) № 223/2014 на държавите членки се дава възможност да изпълняват едновременно два вида 

програми, но всички държави членки предпочетоха да разработят само едната от тях. 



 

3 

 

В разпоредбите за мониторинг на фонда се уточнява, че държавите членки трябва да представят 

на Комисията до 30 юни на следващата година годишен доклад за изпълнението на своите 

програми
3
. Комисията оценява докладите за изпълнението и ако е необходимо, иска от 

съответната държава членка да внесе промени
4
. Комисията също така е задължена да представя 

на Европейския Парламент и на Съвета обобщение на докладите, подадени от държавите 

членки
5
. 

В Регламента също така се предвижда поне веднъж годишно Комисията да провежда 

консултации с организациите, които представляват партньорските организации на 

равнището на ЕС, относно изпълнението на подкрепата от фонда и да докладва на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Настоящото обобщение се основава на информацията, съдържаща се в докладите за 

изпълнението за 2015 г., както са били приети от Комисията. Обединеното кралство не подаде 

доклад за изпълнение поради липса на дейност през 2015 г. В обобщението се прави общ преглед 

на тенденциите в ЕС, свързани с FEAD, и се представя информацията, предоставена от държавите 

членки, като се следва структурата на докладите. В него също така се прави преглед на 

проведените през 2015 г. консултации относно прилагането на FEAD с представителите на 

партньорските организации в ЕС. Докладваните стойности за общите показатели могат да бъдат 

намерени в приложението. 

С цел да бъде взето предвид изтеклото време между прилагането и момента на отчитане в 

доклада се съдържа също така информация за случилото се след 2015 г., когато тази информация 

е налична. 

II. Общи тенденции 

Разработването на програмите за ресурсите по FEAD беше завършено през 2015 г., като 

останалите последни три програми (DE, SE, UK) бяха одобрени от Комисията в началото на 

2015 г. Две държави членки представиха също така първите искания за изменение. RO предложи 

изменение на своята програма, за да се улесни определянето на крайните получатели. CZ 

предложи да се увеличи обхватът на нейната програма, за да се подпомогне предоставянето на 

безплатна храна на ученици в неравностойно положение. През 2016 г. бяха представени други 

четири искания за изменение. 

През годината беше постигнат напредък в разработването на вторичната законодателна рамка на 

FEAD. До края на 2015 г. Комисията прие и публикува три делегирани акта и пет акта за 

изпълнение
6
, което представлява 80 % степен на изпълнение. До ноември 2016 г. тя прие и 

публикува всички актове за изпълнение и делегирани актове. 

                                                            
3 Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
4 На 3 февруари 2017 г. Комисията успя да приеме последните доклади за 2015 г., подадени от държавите членки. 

Това определи момента на приемане на настоящия доклад на Комисията. 
5 Член 13, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
6 Делегиран регламент (ЕС) № 532/2014 на Комисията от 13 март 2014 г. (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 54), Делегиран 

регламент (ЕС) № 1255/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. (ОВ L 337, 25.11.2014 г., стр. 46), Делегиран 

регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 11), Регламент за 
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През 2015 г. в ЕС бе отчетен значителен приток от мигранти, включително много лица, търсещи 

убежище. Това породи редица опасения, включително относно начина, по който да им бъде 

предоставена необходимата материална помощ. Генерална дирекция „Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване“ изготви съобщение
7
 относно подкрепата, която може да бъде 

предоставена на лицата, търсещи убежище, от Европейския социален фонд (ЕСФ) и FEAD. 

Доколко е допустимо лицата, търсещи убежище, да бъдат подпомагани по линия на FEAD, зависи 

от начина, по който държавите членки определят кой може да се възползва от фонда. 

Съобщението беше представено и обсъдено с държавите членки на специална среща, проведена 

на 25 септември 2015 г. 

През 2016 г. Комисията направи решителна крачка към изграждане на капацитета на 

заинтересованите страни по FEAD със стартирането на мрежата на FEAD за обмяна на опит и 

добри практики. След конференция за стартиране на мрежата, проведена през юни 2016 г., на 

която присъстваха 200 заинтересовани страни от всички 28 държави членки, до края на годината 

се проведоха три срещи на мрежата на FEAD. Срещите бяха с акцент върху различните аспекти 

на FEAD, които имат за цел да допринесат за социалното приобщаване на най-нуждаещите се 

лица. Участниците представиха проучвания на отделни случаи и споделиха предизвикателства и 

решения по въпроси от общ интерес във връзка с изпълнението на програмите в рамките на 

FEAD. За 2017 г. са планирани пет срещи със заинтересованите страни. 

През 2016 г. Комисията започна също така средносрочната оценка на FEAD, за да направи оценка 

на постиженията на програмите в рамките на FEAD. Част от тази оценка е започналата открита 

обществена консултация, насочена към широката общественост и заинтересованите по 

отношение на FEAD страни . Междинният доклад ще бъде готов през лятото на 2017 г. 

Окончателната версия ще бъде представена на Европейския парламент и на Съвета до 

31 декември 2018 г. 

Първоначалният опит, придобит при изпълнение на програмите по места, и обратната 

информация, получена от различните заинтересовани страни, показват, че правилата за FEAD 

могат да бъдат подобрени. През септември 2016 г. Комисията прие предложение за 

преразглеждане на Финансовия регламент, придружено от предложените изменения на част от 

секторното законодателство
8
. В предложението се съдържат няколко изменения на 

Регламент (ЕС) № 223/2014, които имат за цел допълнително да се опрости управлението на 

фонда. 

 

III. Равнище на изпълнение на оперативните програми 

Финансово изпълнение 

                                                                                                                                                                                                               
изпълнение (ЕС) № 463/2014 на Комисията от 5 май 2014 г. (ОВ L 134, 7.5.2014 г., стр. 32), Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2015/212 на Комисията от 11 февруари 2015 г. (ОВ L 36, 12.2.2015 г., стр. 1), Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2015/341 на Комисията от 20 февруари 2015 г. (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 1), Регламент за изпълнение (ЕС) 

2015/1386 на Комисията от 12 август 2015 г. (ОВ L 214, 13.8.2015 г., стр. 9), Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 

на Комисията от 8 юли 2015 г. (ОВ L 293, 10.11.2015 г., стр. 26). 
7
 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2336  

8 COM(2016) 605 final. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=2336
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През 2015 г. финансовото изпълнение на програмите в рамките на FEAD беше ускорено. За 

операциите по FEAD в 21 държави членки бяха предоставени 419,3 милиона евро, което е 

увеличение спрямо 333,5 милиона евро през 2014 г. Това означава общо поети задължения за 

разходи за периода 2014—2015 г. в размер на 752,7 милиона евро, или 17 % от общите ресурси на 

програмите (ЕС и национално съфинансиране). Ускорението беше още по-изразено по отношение 

на плащанията на бенефициерите: през 2015 г. бяха платени 388 милиона евро, което е 

четирикратно увеличение в сравнение с 96,3 милиона евро през 2014 г. Повечето плащания бяха 

предназначени за операции, свързани с подпомагане с хранителни продукти (97,7 %). 

През 2015 г. до Комисията за първи път бяха подадени заявления за плащане. Три държави 

членки (EE, FR и LV) декларираха 46,4 милиона евро допустими публични разходи. До 

31 декември 2016 г. Комисията извърши плащания в размер на 732,3 милиона евро, от които 

312,8 милиона евро бяха междинни плащания. 

Физическо изпълнение (ОП I) 

Ускореното финансово изпълнение през 2015 г. бе резултат от допълнителния напредък, 

постигнат при физическото изпълнение на програмите в рамките на FEAD. До края на годината 

подпомагане по ОП I бе предоставено в 16 от 24-те държави членки. Общо 408 770 тона храни 

бяха разпределени през 2015 г., като най-големият дял от разпределените количества, възлизащ 

на 21,4 %, е отчетен от Италия. Пет държави (ES, FR, IT, PL, RO) предоставиха над 93 % от 

общото количество хранителни продукти за подпомагане. Хранителните продукти бяха 

разпределени под формата на пакети в 14 държави членки. 

Броят на държавите, разпределящи готвена храна, се е увеличил от две през 2014 г. на седем през 

2015 г. (BE, BG, ES, FI, IT, LV, PL). Оценява се, че през 2015 г. FEAD е допринесъл, напълно или 

частично, за предоставянето на 47 милиона ястия. 

Най-голям дял — повече от половината от цялото количество предоставени хранителни продукти 

за подпомагане — се пада на млечните продукти, следвани от съдържащи скорбяла храни. 

Плодовете и зеленчуците — с малко над 10 % от общото количество — представляват третият 

най-висок дял. Комисията ще се стреми към непрекъснато увеличаване на количеството на 

разпределените плодове и зеленчуци, тъй като това е най-добрата гаранция за насърчаване на 

здравословен режим на хранене при групи с нисък социално-икономически статус. 

Пример: Хранителни продукти, разпределени във Франция 

Замразено масло, слънчогледово олио, прясно масло; брашно, кус-кус, макаронени изделия 

(макарони), дългозърнест ориз; полуобезмаслено мляко, кондензирано мляко, захар, бучки 

захар; градински боб, градински грах/моркови, картофено пюре на люспи, леща (варен лук, 

моркови и т.н.), зеленчуков гювеч, белени домати, рататуй; кус-кус с пилешко, замразен пай с 

праз лук, бяла риба и ориз по провансалски, овчарски пай; сирене ементал, преработено сирене; 

шоколадов крем, карамелова торта със сметанова заливка, мляко с ориз, млечен шоколад, 

шоколадови бисквити, ябълков сок без добавена захар, праскови, лек ананасов сироп; оризови и 

пълнозърнени закуски, мляно кафе, конфитюр; замразен пуешки шницел, замразени говежди 
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бургери, пилешки бутчета, замразени филета от бяла риба, цяла риба тон в саламура, сардини в 

саламура. 

Освен храната, закупена със средствата по FEAD, през 2015 г. фондът допринесе и за намаляване 

на разхищението на храни чрез финансиране на даренията на храни. В LU 51 % от 

разпределените хранителни продукти бяха дарени храни, за които FEAD поема само разходите на 

партньорските организации за транспорта и разпространението. Също така, за да бъдат насърчени 

потенциалните дарители на храни
9
, в LU са извършени дейности за повишаване на 

осведомеността. 

През 2015 г. в три държави членки за първи път беше предоставено и основно материално 

подпомагане. AT разпредели училищни пособия на 33 493 ученици от семейства в неравностойно 

положение. LU комбинира разпределението на хранителни продукти с това на основни хигиенни 

продукти, като например шампоан и паста за зъби, за 9 243 души. Подобни хигиенни продукти, 

заедно с други продукти като перилни препарати и течност за съдомиялни машини, бяха 

разпределени и в LV на 25 675 крайни получатели. 

Според прогнозните оценки през 2015 г. над 14 милиона души, от които 47,2 % 

(6,7 милиона) жени, са се възползвали от подпомагането с хранителни продукти по линия 

на FEAD. Преценката е, че приблизително 30 % от крайните получатели (4,1 милиона) са деца на 

възраст 15 години или по-малки, а 10 % (1,4 милиона) са хора на възраст 65 години или по-

възрастни. Сред крайните получатели според преценката има и 5,5 % (0,8 милиона) души с 

увреждания, почти 14 % (2 милиона) мигранти, лица с произход от други държави (включително 

бежанци и други лица, ползващи се с международна закрила) и лица от малцинствени общности, 

както и 8,5 % (1,2 милиона) бездомни хора. 

Когато се разглеждат съвкупните стойности за общите показатели, трябва да се вземе предвид, че 

с цел да се ограничи административната тежест върху партньорските организации и крайните 

получатели, показателите за броя на хората, които са се възползвали от ОП I по линия на FEAD, 

се основават на оценките, направени от тези организации. Оценките могат да се основават на 

подходи за съставяне на извадка (напр. преброяване на получателите в определени дни или 

определени седмици в годината и екстраполиране) или на други методи. В някои случаи е 

възможно крайните получатели да са били преброявани повече от веднъж при съставяне на 

оценките на партньорските организации. Освен това крайните получатели, които са се 

възползвали от подпомагането с хранителни продукти, може да са се възползвали също и от 

материално подпомагане. В резултат на този подход докладваните стойности трябва да се 

разглеждат по-скоро като приблизителна оценка на броя на случаите на участие, отколкото 

като отделни участници в операциите по FEAD, или на брой случаи на предоставяне на 

подпомагане по линия на FEAD най-нуждаещи се лица. 

Крайните получатели в различните държави членки се различават, тъй като всяка държава има 

национално определение за най-нуждаещите се лица. Най-често целевата група се определя въз 

основа на икономически критерии, като в този случай националните органи изготвят списъци на 

хората, които отговарят на изискванията за подпомагане по линия на FEAD. В някои държави са 

                                                            
9 Тези дейности не бяха финансирани от FEAD.  
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налице други, по-гъвкави начини за определяне на допустимостта на крайните получатели. В 

някои случаи партньорските организации могат да се определят „на място“ дали дадено лице 

отговаря на изискванията за подпомагане въз основа на информацията, която лицето предоставя 

за своето положение. Понякога се осигурява подпомагане на бездомни хора на улицата или в 

социални кухни, без да е необходимо формално да се идентифицират въпросните лица или да се 

изисква информация. В тези случаи докладваните стойности за показателите за резултатите на 

FEAD могат да показват само броя на случаите, в които се предоставя подпомагане по линия на 

FEAD, вместо действителния брой на хората в неравностойно положение, които са получили 

подкрепа. 

Една важна характеристика на FEAD е, че с него се цели да се направи нещо повече от 

предоставяне на материално подпомагане, като се насърчава социалното приобщаване на най-

нуждаещите се лица. Поради това помощта се предоставя заедно с редица съпътстващи мерки. 

Най-често срещаната мярка продължава да бъде предоставянето на информация и насочването 

към компетентните социални служби. Държавите членки често пъти докладват за даване на 

насоки за балансирано хранене, организиране на семинари по готварство за начините да се 

избегне разхищението на храни, и предоставяне на съвети относно управлението на бюджета на 

домакинството. В някои случаи се предоставя психологическа подкрепа и подпомагане за 

преодоляване на трудностите (LU, LV), както и съвети относно отглеждането на децата (LV), 

съвети относно начините за справяне с извънредни ситуации (BG), подпомагане, насочено към 

подобряване на социалните умения на крайните получатели, безплатна правна помощ (SL), 

информация за възможностите за настаняване и дейности за повишаване на грамотността (FR). 

Съпътстващите мерки във FI включват също така различни действия за повишаване на равнището 

на физическа активност и насърчаване на здравословния начин на живот сред крайните 

получатели, както и разпространението на листовки с рецепти. 

Съпътстващите мерки са съществена част от изпълнението на ОП I, тъй като имат за цел да 

насърчат социалното приобщаване на крайните получатели. Предлагането на съпътстващи мерки 

на крайните получатели е задължително, но държавите членки могат да избират дали да ги 

финансират чрез FEAD, или не. Докладите за 2015 г. показват различни резултати по отношение 

на приемането на съпътстващите мерки. Докато в някои държави крайните получатели се оказват 

по-отворени по отношение на тези допълнителни дейности, в други интересът към тях е по-скоро 

слаб. В някои случаи липсата на опит на крайните получатели в дейностите за социално 

приобщаване ги лишава от желание да участват. Увеличаването на участието на крайните 

получатели в съпътстващите мерки е едно от предизвикателствата за партньорските организации 

в хода на изпълнението на програмата. Това е особено важно, тъй като тези мерки са 

предназначени да насърчават социалното приобщаване на крайните получатели и могат да 

служат като връзка с ЕСФ. 

Физическо изпълнение (ОП II) 

През 2015 г. програмите за социално приобщаване бяха посветени на подготвителни дейности, 

включително създаване на мониторингови комитети и избиране на партньорски организации. 

В DE ОП II има за цел да подобри социалното приобщаване на най-нуждаещите се имигранти от 

ЕС и техните деца, както и социалното приобщаване на бездомните хора или на хора, които са 
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застрашени да останат бездомни. След приемането на програмата в началото на 2015 г. бе 

създаден мониторингов комитет. Неговото първо предварително заседание се проведе през 

януари, а през март се проведе още едно. През юни 2015 г. управляващият орган пусна покана за 

представяне на предложения за първи етап, обхващащ периода 2016—2018 г. За първия етап бяха 

събрани общо 191 предложения за проекти. Поканата включваше използването на фиксирани 

ставки, определени на национално равнище, като мярка за опростяване. 

В DK, където FEAD се използва за борба с бедността и бездомността и с цел да засили 

социалното приобщаване сред социално най-уязвимите групи, имаше промяна в управлението на 

програмата с нов управляващ орган, назначен през август 2015 г. DK инициира изменение на 

програмата, за да актуализира информацията в нея, и през април 2016 г. беше в състояние да 

пусне покана за подаване на заявления. 

В NL, където ОП II цели да се намали социалното изключване на най-възрастните хора с нисък 

разполагаем доход, бе избран бенефициер, който да осъществи, считано от 2016 г., дейностите по 

социално приобщаване в нидерландските градове: Амстердам, Ротердам, Хага и Утрехт. 

В SE ОП II, която има за цел да подпомага уязвими граждани на ЕС/ЕИП при техните контакти с 

шведското общество, стартира с информационно събитие през март 2015 г. На следващия месец 

бе създаден мониторингов комитет. През юни 2015 г. беше пусната покана за представяне на 

предложения и бяха финансирани пет проекта. SE създаде също така изследователска група по 

линия на FEAD, която се събра за първи път през ноември 2015 г. 

Системи за управление и контрол 

През 2015 г. държавите членки отделиха значителни ресурси за изпълнение на установените в 

законодателната рамка на FEAD изисквания на процедурата за определяне на органи
10

. Това 

включваше разработване на подходящи процедури на национално равнище, изготвяне на 

описание на системите за управление и контрол, разработване на информационна система и 

провеждане на първоначални одити от одитните органи. До края на 2015 г. шест държави членки 

(LV, EE, LT, FR, BG и HU) приключиха процедурата по определяне, което им даде възможност да 

подадат заявления за междинно плащане до Комисията. 

До декември 2016 г. 25 държави членки приключиха процедурата за определяне. 

Миграционна криза 

Няколко държави членки използваха FEAD, за да се справят с последиците от миграционната 

криза. В BE бяха налице партньорски организации, които са специализирани в оказването на 

подкрепа на лица, търсещи убежище и бежанци. LT и CZ разшириха обхвата на целевите си 

групи до лица, търсещи убежище. MT и FI засилиха координацията между органите на 

национално равнище, за да гарантират взаимното допълване между подкрепата, предоставяна от 

ЕСФ, FEAD и фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF). За да могат уязвимите групи от 

населението да бъдат по-добре информирани относно възможността да получат подкрепа по 

FEAD, управляващият орган в LT предприе информационна кампания, която включваше и 

                                                            
10 Член 35 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
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елементи на борба с дискриминацията, в отговор на изразените от обществеността опасения. 

Очаква се участниците в проекта в NL да са преобладаващо с мигрантски произход и 

управляващият орган е адаптирал действията така, че да включват курсове по език. 

Възникнали проблеми 

Редица програми в рамките на FEAD все още не бяха пълноценно функциониращи през годината. 

В повечето случаи причината за това забавяне се дължеше на факта, че преходът от правилата на 

предишния инструмент на AGRI към правилата за управление на FEAD отне повече време от 

първоначално предвиденото. Няколко държави членки предпочетоха да приключат със 

създаването на системите за управление и контрол, преди да изберат съответните операции. В 

други държави членки се проведе първоначално прилагане — например изборът на партньорски 

организации беше окончателно приключен, но самите дейности започнаха през 2016 г. 

В докладите на държавите членки, които са постигнали определени резултати през 2015 г., 

информацията относно възникналите затруднения се различава. Това отчасти се дължи на 

недостатъчно ясните изисквания за докладване. В повечето случаи всяко предизвикателство е 

било преодоляно чрез конкретна мярка. По-долу са изброени основните предизвикателства. 

- Неравномерно покритие на територията или небалансирано разпределение на 

подпомагането: това се оказва проблем в различни държави членки и докато в някои 

случаи са избрани допълнителни партньорски организации, за да осигурят останалата част 

от подпомагането, в други подпомагането, което трябва да бъде осигурено, е прехвърлено 

между партньорските организации (LV, PL). 

- Проблеми при идентифицирането на крайните получатели: в един случай това беше 

решено чрез изменение на оперативната програма (RO). 

- Забавяне в предоставянето на подпомагането поради подадени жалби срещу резултатите 

от процеса на възлагане на обществени поръчки, оттегляне на спечелилите оференти или 

неотговарящи на условията оферти. Те са решавани предимно чрез удължаване на срока за 

представяне, а когато е възможно — чрез повторно подаване на офертите (BE, BG, MT). 

- Проблеми с качеството на закупени хранителни продукти: това е наложило замяна от 

доставчика на негодни за разпределение стоки, като от страна на управляващия орган са 

положени усилия да се ускори процесът (FR). 

- В някои случаи изискванията за докладване от страна на партньорските организации са 

счетени за твърде сложни и управляващият орган е предприел необходимите мерки за 

опростяването им (PL). 

 

IV. Хоризонтални принципи 

 Координация с ЕСФ и други относими политики на ЕС
11

 

Налице са два основни аспекта на координацията между FEAD и ЕСФ: предотвратяване на 

двойното финансиране и постигане на взаимно допълване между двата фонда. Държавите членки 

са въвели редица мерки за предотвратяване на двойното финансиране, включително чрез обмен 

                                                            
11 Член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
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на информация между съответните органи, използване на единна система за мониторинг или 

гарантиране на липсата на припокриване на програмния етап чрез определяне на различни целеви 

групи или финансирани дейности. 

През 2015 г. бяха предприети няколко първоначални стъпки към постигането на взаимно 

допълване между ЕСФ и FEAD. Това обикновено се постигаше чрез съпътстващите мерки по 

ОП I, чрез които партньорските организации информират крайните получатели за възможностите 

за участие в операциите по ЕСФ. В PL и MA беше въведено изискване регионалните и местните 

партньорски организации да предоставят информация на крайните получатели по FEAD за 

достъпните мерки по линия на ЕСФ и да ги подпомагат да участват. В LT участниците по линия 

на ЕСФ, които отговарят на изискванията за подпомагане по линия на FEAD, могат да получат 

допълнителна подкрепа едновременно от двата фонда. Други крайни получатели по FEAD са 

насърчавани да вземат участие и в операциите по ЕСФ. FR докладва за случаи, при които някои 

партньорски организации са бенефициери и на операции по ЕСФ. Това улеснява впоследствие 

достъпа на крайните получатели по FEAD до подкрепа от ЕСФ. 

Създаването на връзки между подкрепата по FEAD и ЕСФ може да увеличи общия ефект от 

операциите по FEAD отвъд приноса за облекчаване на най-тежките форми на бедност. Ето защо 

при планиране на операциите на национално равнище трябва да бъдат разгледани с предимство 

възможностите за постигане на взаимно допълване между двата фонда под формата на пътеки и 

допълнителни мерки. 

 Равенство между половете, интегриране на аспекта на пола и предотвратяване на 

дискриминацията
12

 

В повечето случаи най-нуждаещите се лица са идентифицирани въз основа на икономически 

критерии. По този начин при предоставянето на достъп до помощ се предотвратява 

дискриминация въз основа на пол, произход, религия и убеждения, увреждане или сексуална 

ориентация. В някои държави членки партньорските организации могат да предоставят 

подпомагане по местопребиваване, ако крайният получател няма възможност да се придвижи до 

разпределителната точка. В CZ самотните майки или жените с деца в приюти са определени като 

едни от най-уязвимите лица и за техните нужди се разпределя специален пакет за хигиенни цели. 

SK е пригодила теглото на пакетите, така че да могат да се носят както от мъже, така и от жени. 

LV е предприела редица мерки, за да гарантира прилагането на принципите за борба с 

дискриминацията. Те включват осигуряване на достъп на хората с увреждания до 

разпределителните центрове, осигуряване на гъвкаво работно време и предоставяне на услуги за 

гледане на деца за родители, които получават помощ или се възползват от съпътстващите мерки. 

 Климатични и екологични аспекти с оглед намаляване разхищението на храни
13

 

Критериите за избор на хранителни продукти, използвани от държавите членки, включват това 

те да бъдат трайни, лесни за съхранение и с дълъг срок на годност, като целта е да се намали 

разхищаването на храни. LU също така финансира събирането и разпределението на дарени 

хранителни продукти. В BG невзетите пакети се разпределят повторно до други крайни 

                                                            
12 Член 5, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
13 Член 5, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
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получатели, докато в LV крайните получатели се насърчават да оставят всички продукти, които 

не възнамеряват да използват, на определено място в разпределителните центрове. 

Съпътстващите мерки също са начин за повишаване на осведомеността: един от основните 

семинари, предлагани в PL, е посветен на предотвратяване на разхищението на храни. 

 Принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица
14

 

В спецификациите за закупуване на храни държавите членки са включили изисквания за 

хранителността и безопасността на храните. По отношение на избора на хранителни продукти те 

повеждат консултации, които биха допринесли за балансирано хранене, с партньорски 

организации, социални партньори, компетентни органи и експерти. В списъка с хранителни 

продукти се взема също така предвид и как целевата група е възприела продуктите в миналото. 

През 2015 г. BE актуализира своя списък с продукти, като бяха предпочетени непреработени и 

по-малко преработени продукти, които се вписват лесно в ястията на всички култури и 

насърчават крайните получатели да готвят. Броят на продуктите беше увеличен, за да се осигури 

по-голямо разнообразие, и беше решено да се осигуряват повече зеленчукови протеини, като 

например се предлага леща. Също така беше взето решение да се даде предимство на 

животинските протеини от риба, които обикновено се приемат по-лесно от крайните 

получатели. 

CZ се стреми качеството на храните да бъде на високо равнище, като се вземат предвид 

ключовите компоненти за балансирано хранене: при избраните продукти се отчита 

необходимостта от високо съдържание на месо, нисък процент на добавки, нисък процент 

мазнини, висок процент плодове и т.н. За всеки продукти е определен и минималният период до 

изтичане на срока на годност при доставка, за да се гарантира неговата използваемост. 

В EE ядките, които са най-често срещаните алергени, са изключени от пакета, като в същото 

време са били разпределяни консервирана риба и месо, както и зърнени храни с висока 

хранителна стойност. Съдържанието на пакета с храни се различава при всяко разпределение, за 

да се осигури по-голямо разнообразие за крайните получатели. 

ES има за цел да задоволи хранителните изисквания на крайните получатели, като осигури 

основни хранителни вещества (протеини, въглехидрати, мазнини, фибри, витамини и минерали). 

Разпределяни са и специални продукти за деца, за да гарантира тяхното израстване и развитие. 

Във FI са определени специфични изисквания за качество за всеки продукт. Така например 

супата от грах трябва да има поне 5 % месно съдържание, докато млякото на прах трябва да 

съдържа витамин Д. 

 

V. Консултации с представителите на партньорските организации на равнището на ЕС 

През 2015 г. бяха проведени две срещи с представителите на партньорските организации на 

равнището на ЕС. 

                                                            
14 Член 5, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 223/2014. 
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Първата среща се състоя на 9 март. Комисията представи основните характеристики на FEAD и 

представи общ преглед на резултатите от разработването на програмите за новите ресурси. Беше 

обсъдено и актуалното положение във връзка с подготовката на мрежата на FEAD. Участниците 

повдигнаха редица въпроси, по-специално относно участието на партньорите при 

предоставянето на подкрепа по FEAD на национално равнище. 

Втората среща се състоя на 16 ноември. Комисията представи проект на обобщение на 

годишните доклади за изпълнението по FEAD, подадени от държавите членки за обсъждане. 

Това бе последвано от обсъждане на мобилизирането на ресурсите по линия на FEAD ( и ЕСФ) в 

отговор на миграционната криза. Последната точка от дневния ред бе представянето на 

основните характеристики на мрежата на FEAD. 

 

VI. Заключение 

Основната цел на стратегията „Европа 2020“ за намаляване с поне 20 милиона на броя на хората, 

изложени на риск от бедност или социално изключване, отразява значението, което ЕС отдава на 

борбата с бедността. Комисията подкрепя държавите членки в усилията им да намалят броя на 

хората, изложени на риск от бедност, включително чрез помощ по линия на FEAD. Поради 

факта обаче, че бедността е комплексен проблем, който изисква интегриран подход, от 

решаващо значение е взаимното допълване с ЕСФ, както и с други инструменти и мерки на 

равнището на ЕС и на национално равнище. Предвид ограничените ресурси на FEAD неговата 

специфична роля е да облекчава бедността и да насърчава социалното приобщаване, 

включително чрез създаване на връзки с други налични услуги. По този начин фондът може да 

бъде първата стъпка към преодоляване на бедността. 

Новите модели за подкрепа по FEAD предлагат по-голямо разнообразие при подпомагането, 

което е предпоставка за по-индивидуализиран подход за подпомагане на конкретни целеви 

групи. Опитът от 2015 г. показва, че лицата, търсещи убежище, и бежанците, както и 

представителите на маргинализираните общности като ромите могат да бъдат сред целевите 

групи от населението. Фондът допринася и за намаляване на разхищаването на храни, 

увеличаването на капацитета на партньорските организации и доверието на потенциалните 

дарители на храни и материално подпомагане.  

Докладите за FEAD за 2015 г. показват обнадеждаващи резултати, които обаче са неравномерно 

разпределени. В края на годината 12 държави членки все още не са постигнали първите си 

резултати. Това показва, че в някои случаи периодът, който предшества изпълнението на 

операциите по места, може да надхвърли една година от датата на приемане на въпросната 

програма. За да може фондът да достигне пълния си потенциал, е от съществено значение 

докладите за 2016 г. да покажат, че по-голямата част от държавите членки са постигнали 

резултати. 

Докладите за 2015 г. показват, че скоро след стартиране на програмите държавите членки са се 

сблъскали с различни проблеми и са предприели конкретни мерки за справяне с тях. За да се 

гарантира добро покритие на държавата членка и лесен достъп до фонда за целевата част от 
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населението, са приети няколко изменения на оперативните програми. От съществено значение 

е проблемите да бъдат решавани ефективно, като се има предвид, че FEAD е създаден като 

инструмент, който има опростено управление и е годен за справяне с извънредни социални 

ситуации. Прилагането на FEAD може да бъде лесно на практика само ако опростените 

изисквания на законодателството се прилагат на равнището на отделните операции. Поради тази 

причина е важно да се използват всички налични възможности за обмяна на опит и добри 

практики както на равнището на програмните органи, така и на равнището на партньорските 

организации, чрез съществуващите канали: експертната група по FEAD, мрежата на FEAD и 

редовните консултации със заинтересовани страни на национално равнище и на равнището на 

ЕС. 

В годишните доклади за изпълнението за 2016 г. държавите членки за първи път ще представят 

оценка на приноса на програмите към специфичните и глобалните цели на FEAD. Тази 

информация ще даде възможност при следващото обобщение, изготвено от Комисията, да се 

направи по-подробна оценка на евентуалните съвкупни резултати и въздействие предвид целите 

на FEAD. 


