
ЗАДАДЕН ВЪПРОС 

Дата: 08.03.2021 г. 

ДО 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО 

Относно: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 

Референтен номер на заявлението BG05FMOP001-5.001-0221 

Име на заявлението: „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- Столична 

община“ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

 При оценката на горецитираното заявление за финансиране, членовете на оценителната 

комисия установиха неточности и непълноти, които в съответствие с правилата за реализиране на 

процедури за директно предоставяне по оперативната програма, следва да бъдат коригирани от 

кандидатите. Във връзка с това следва да предприемете следното: 

 1. В секция 7, дейност 2, в поле стойност и в описанието на дейността стойността на разхода за 

приготвяне на топъл обяд е изчислен неправилно. Необходимо е да се коригира. В секция 7, дейност 2, в 

поле стойност е необходимо да се посочи стойността на разхода. 

 2. В т.11.3. е посочено, че ще бъдат използвани сезонни продукти за приготвяне на 

разнообразна храна. В тази връзка е необходимо допълнително уточнение какви групи храни ще бъдат 

застъпени, за да се гарантира разнообразно, балансирано и здравословно меню. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 5. от ПМС №37/2015г., в съответствие с 

Вътрешните правила за работа на оценителната комисия и решение на оценителната комисия, моля в 

срок до 10.03.2021 г., 17.00 ч., да представите заявлението за финансиране в изисквания вид с 

отстранените непълноти, посочени по- горе. 

 Заявлението за финансиране не може да бъде предложено за финансиране докато не бъде 

представено на оценителната комисия в изисквания вид. 

 По отношение на останалата част на заявлението за финансиране, по която оценителната 

комисия няма забележки, не следва нищо да се променя. 

 При коригирането на заявлението за финансиране трябва стриктно да се придържате към 

отправените от оценителната комисия забележки и препоръки и да коригирате само тези части от него, 

за които са констатирани неточности или да приложите документите, които са липсвали към момента на 

подаване на заявлението за финансиране и сега са изискани от оценителната комисия. Не е допустимо 

да се представят документи и/или извършват корекции, които изрично не са поискани от оценителната 

комисия. 

 Корекциите трябва да бъдат направени и изпратени в срока, който е посочен от оценителната 

комисия. В случай, че не спазите посочения срок, ИСУН 2020 автоматично ще „заключи” Формуляра за 

кандидатстване и няма да Ви позволи да извършите промени в него. 

 За да отстраните посочените пропуски, следвайте „Указания за комуникация с кандидатите 

чрез ИСУН 2020 по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от 

COVID-19“ във връзка с въпроси от оценителната комисия”, които са прикачени в секция „Приложени 

документи към въпроса“. 

 

С уважение: 

Мая Луканова 

Председател на оценителна комисия (Съгл. Заповед № РД01-2338/17.12.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТГОВОР 

Дата: 10.03.2021 г. 

 

Уважаема г-жо Луканова, 

 

За приготвяне на топлия обяд, с действителна загриженост за здравословното състояние, 

дълголетието и благоденствието на потребителите и всички бъдещи поколения, ще бъдат използвани 

подходящи продукти и изделия от следните основни групи храни с растителен и животински произход 

(по смисъла на Образец № 84 на БАБХ: 

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/KH/Doc/obr2016/84%20obrazec%20BABH.pdf ): 

- Група а – “мляко и млечни продукти”; 

- Група д - “масла и мазнини”; 

- Група е – “зърнени храни и храни на зърнена основа”; 

- Група ж – “картофи и кореноплодни”; 

- Група з – “варива”; 

- Група и – “зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, 

зеленчукови сокове”; 

- Група к – “плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на 

нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти”; 

- Група л – “ядкови плодове и маслодайни семена”; 

- Група м – “захар, захарни и шоколадови изделия, мед”; 

- Група н – “подправки - пресни, изсушени”; 

- Група о – “безалкохолни напитки, боза, натурални минерални, изворни и трапезни води”; 

- Група р – “кафе, чай, какао” (с изключение на кафе, черен и зелен чай); 

- Група с – “други храни” (с изключение на колаген, желатин, охлюви, жаби и т.н.); 

- Група у – “готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен 

вид”. 

Според отговорните за устойчивото изхранване на населението водещи национални и 

международни авторитетни институции и специалисти в областта на общественото хранене (между 

които: ООН, „Световната здравна организация“, „Американската диетична асоциация“ и „Диетолозите 

на Канада“, например) тяхното умело използване е достатъчно за да се гарантира разнообразно, 

балансирано и здравословно ежедневно меню. 

Това е така, защото посочените групи храни съдържат достатъчно по количество, подходящи по 

качество, лесно усвоими от клетките на организма въглехидрати, мазнини, белтъчини (протеини), 

витамини и минерали – способни едновременно ефективно и ефикасно да поддържат жизнените 

процеси, произвеждат енергия и насърчават растежа на всички представители на човешкия вид (homo 

sapiens). 

Изразеното становище се подкрепя публично и от следните уважавани български медици и 

диетолози: д-р Димитър Пашкулев, д-р Георги Гайдурков, д-р Атанас Михайлов, д-р Таня Грандева, 

Лидия Ковачева, Георги Славов, техни ученици и последователи. 

Повече информация по въпроса може да намерите на: 

https://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet / 

(http://ecovege.org/globalno-zatopliane/426-oon-podchertava-neobhodimostta-ot-preminavane-kam-hranene-

bez-meso-i-mlyako) 

https://vegebg.org/2016/vegetarianstvoto-kato-psihichno-zaboliavane-psevdo/ 

https://vegebg.org/2014/pozicia-amerikanska-dietolojka-asociacia/   

 

С уважение: 

Ръководен екип за изпълнение на Проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно 

село“- Столична община“ 
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ЗАДАДЕН ВЪПРОС 

Дата: 11.03.2021 г. 

ДО 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО 

Относно: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 

Референтен номер на заявлението BG05FMOP001-5.001-0221 

Име на заявлението: „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- Столична 

община“ 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

  

 Видно от представената допълнителна пояснителна информация и подробно описаните 

основни групи храни по смисъла на Образец № 84 на БАБХ, кандидатът предвижда в менюто за 

потребителите да не присъстват месо, риба, яйца и други продукти, съдържащи ценни съставки за 

организма, които традиционно са застъпени в националната кухня. 

 Приложените препратки към източници, прокламиращи ползите от пълното изключване от 

менюто на месо, риба и яйца са неофициални и не могат да бъдат приети като аргумент. Те могат да 

бъдат разглеждани единствено като лични убеждения и като такива не следва да бъдат прилагани пряко 

като универсален начин на живот и режим на хранене върху цялото общество или голяма част от него. 

 Този подход е в противоречие и с принципите на процедурата, обосновани в Изискванията за 

кандидатстване, тъй като е дискриминационен, ограничавайки правото на мнение на потребителите, 

които не възприемат такъв начин на хранене. 

 Видно от заявлението за финансиране кандидатът не съобразява избора на меню с 

предпочитанията и нуждите на потребителите, а го налага еднолично. 

 В тази връзка изискването на процедурата за осигуряване на здравословна и разнообразна 

храна не е изпълнено. 

 Поради това, следва да преразгледате предвижданите механизми за осигуряване на 

здравословна и разнообразна храна в секция 11.3 от заявлението за финансиране, като се предвиди в 

менютата да присъстват месо, риба и яйца. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №37/2015г., в съответствие с 

Вътрешните правила за работа на оценителната комисия и решение на оценителната комисия, моля в 

срок до 12.03.2021 г., 17.00 ч., да представите заявлението за финансиране в изисквания вид с 

отстранените непълноти, посочени по- горе. 

 Заявлението за финансиране не може да бъде предложено за финансиране докато не бъде 

представено на оценителната комисия в изисквания вид. 

 По отношение на останалата част на заявлението за финансиране, по която оценителната 

комисия няма забележки, не следва нищо да се променя. 

 При коригирането на заявлението за финансиране трябва стриктно да се придържате към 

отправените от оценителната комисия забележки и препоръки и да коригирате само тези части от него, 

за които са констатирани неточности или да приложите документите, които са липсвали към момента на 

подаване на заявлението за финансиране и сега са изискани от оценителната комисия. Не е допустимо 

да се представят документи и/или извършват корекции, които изрично не са поискани от оценителната 

комисия. 

 Корекциите трябва да бъдат направени и изпратени в срока, който е посочен от оценителната 

комисия. В случай, че не спазите посочения срок, ИСУН 2020 автоматично ще „заключи“ Формуляра за 

кандидатстване и няма да Ви позволи да извършите промени в него. 

 За да отстраните посочените пропуски, следвайте „Указания за комуникация с кандидатите 

чрез ИСУН 2020 по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от 

COVID-19“ във връзка с въпроси от оценителната комисия“, които са прикачени в секция „Приложени 

документи към въпроса“. 

 

С уважение: 

Мая Луканова 

Председател на оценителна комисия (Съгл. Заповед № РД01-2338/17.12.2020 г.) 



ОТГОВОР 

Дата: 12.03.2021 г. 

 

Уважаема г-жо Луканова, 

 

В отговор на полученото писмо от 11.03.2021 г. бихме искали изрично да Ви обърнем внимание 

на следното: 

 1. До настоящия момент, в качеството си на скромен редови изпълнител на Проектно 

предложение с наименование: „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- 

Столична община“ – референтен номер BG05FMOP001-5.001-0221 в ИСУН за кандидатстване по 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - 

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 – 

в периода от 4 януари до 12 март 2021 г. (общо 47 дни, от които: 20 - през м. януари, 18 - през м. 

февруари и 9 - през м. март) сме предоставили авансово (преди сключване на договор с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“) и редовно (в рамките на всеки 

работен ден с изключение на 2-ри и 3-ти февруари - по независещи от нас обективни причини) общо 

8507 порции „топъл обяд“ на 181 идентифицирани потребители от нуждаещите се целеви групи 

население на територията на района (потвърдени от Дирекция „Социално подпомагане - Красно 

село“) на обща стойност от 22 968,90 лв. 

2. Доверявайки се на изчерпателно и изрично упоменатите, предварително публично 

оповестени изисквания за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по 

Програмата (според които всеки бенефициент, доставчик на предоставяната социална услуга в 

домашна среда, притежава правото и свободата да определи сам използваните хранителни продукти и 

вида на научно гарантираното разнообразно, балансирано и здравословно хранително меню за 

потребителите по проекта), при съобразяване с напътствията на отговорните за устойчивото 

изхранване на населението водещи национални и международни авторитетни институции и 

специалисти в областта на общественото хранене (между които: ООН, „Световната здравна 

организация“, „Американската диетична асоциация“ и „Диетолозите на Канада“), за приготвяне на 

„топлия обяд“ – с действителна загриженост за здравословното състояние, дълголетието и 

благоденствието на идентифицираните потребители и всички бъдещи поколения на планетата Земя – 

сме използвали най-подходящите препоръчителни продукти и изделия от следните изрично 

посочени 14 основни групи храни с предимно растителен, но и животински произход (по смисъла 

на Образец № 84 на БАБХ: 

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/KH/Doc/obr2016/84%20obrazec%20BABH.pdf ): 

- Група а – „мляко и млечни продукти“; 

- Група д – „масла и мазнини“; 

- Група е – „зърнени храни и храни на зърнена основа“; 

- Група ж – „картофи и кореноплодни“; 

- Група з – „варива“; 

- Група и – „зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, 

зеленчукови сокове“; 

- Група к – „плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на 

нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти“; 

- Група л – „ядкови плодове и маслодайни семена“; 

- Група м – „захар, захарни и шоколадови изделия, мед“; 

- Група н – „подправки - пресни, изсушени“; 

- Група о – „безалкохолни напитки, боза, натурални минерални, изворни и трапезни води“; 

- Група р – „кафе, чай, какао“ (с изключение на кафе, черен и зелен чай); 

- Група с – „други храни“ (с изключение на колаген, желатин, охлюви, жаби и т.н.); 

- Група у – „готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен 

вид“. 

3. Независимо от повторно дадените ни указания, посочените по-горе обстоятелства и факти 

не подлежат на каквато и да е промяна към настоящия момент. Нещо повече, в качеството си на 

добросъвестни и отговорни изпълнители на представеното проектно предложение – с евентуалното 

(„postfactum“) допълнително въвеждане на настоятелно поисканите поправки в подаденото заявление за 

кандидатстване по Програмата – ние в действителност ще се превърнем в очевидни нарушители на 

https://www.bfsa.bg/userfiles/files/KH/Doc/obr2016/84%20obrazec%20BABH.pdf


изрично декларирани и поети ангажименти и обещания – каквито към настоящия момент ние 

обективно изобщо не сме и не желаем да бъдем. 

4. В същата връзка бихме искали отново изрично да подчертаем и че с никое свое действие до 

момента не сме нарушили изчерпателно и изрично упоменатите, предварително публично оповестени 

изисквания за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по Програмата. 

Това е така, защото: 

4.1. В изчерпателно и изрично упоменатите, предварително публично оповестени изисквания за 

кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по Програмата не съществуват допълнително 

поисканите от Вас, задължителни за съблюдаване, ограничителни разпоредби за изхранване на 

потребителите с хранителни продукти от вида: месо, риба и яйца. 

4.2. Към настоящия момент не съществуват каквито и да е научни доказателства и факти 

както за твърдението, че посочените по-горе продукти (месо, риба и яйца) съдържат незаменими 

„ценни съставки за организма“, така и за прокламираната от Вас безспорна полза от тяхната употреба 

за всяко едно (евентуално пожелало ги) лице. 

Напротив, съществуват достатъчно убедителни, различни по произход и естество научни 

доказателства за обратното, а именно, че използваните до момента групи храни съдържат достатъчно 

по количество, подходящи по качество, лесно усвоими от клетките на организма въглехидрати, 

мазнини, белтъчини (протеини), витамини и минерали – способни едновременно ефективно и ефикасно 

да поддържат жизнените процеси, произвеждат енергия и насърчават растежа на всички представители 

на човешкия вид (homo sapiens). Освен това, в цялата досегашна история на човечеството съществуват 

достатъчно образцови примери за това, че подобен начин на хранене не води до умствени, физически, 

духовни и т.н. дефицити. 

4.3. Не съществуват каквито и да е научни доказателства и факти и за твърдението, че 

посочените по-горе продукти (месо, риба и яйца) са (предимно и ежедневно) традиционно застъпени в 

българската национална кухня. 

Напротив, съществуват достатъчно убедителни доказателства за обратното. Според 

традиционните за страната християнски обичайни норми, например, с няколко изрично регламентирани 

изключения, от всеки православен християнин би следвало да се очаква спазване на пост във всяка 

сряда и петък, в деня срещу Богоявление, на Кръстовден, в деня на Отсичане главата на св. Иоан и по 

време на четирите многодневни годишни пости (Велик, Петров, Богородичен и Рождественски/Коледен 

пост). Същото е валидно и за значим брой лица от населението на страната, които по здравни, етични, 

философски, религиозни и т.н. причини периодично или постоянно съзнателно избягват употребата на 

споменатите продукти. 

4.4. Не отговаря на истината и твърдението, че напълно допустимият според официалните 

изисквания на Програмата, избран по свободната воля на бенефициента подход влиза „в противоречие и 

с принципите на процедурата, обосновани в Изискванията за кандидатстване, тъй като е 

дискриминационен, ограничавайки правото на мнение на потребителите, които не възприемат такъв 

начин на хранене“. 

Това е така, защото е очевидно, че тъкмо с прилагането на препоръчания от Вас обратен подход 

(предвиждащ задължителната употреба на месо, риба и яйца) ще бъдат дискриминирани всички 

потенциални потребители с различни здравни, етични и религиозни нужди и разбирания. По принцип, 

всички мерки за защита срещу дискриминация би следвало да бъдат насочени към защита на 

малцинствените, а не към подкрепа на евентуално господстващите права и интереси. В продължение на 

споменатото е уместно да се добави, че със съзнателно избрания подход не се нарушават защитени от 

закона граждански права и свободи. Правото за употреба на посочените по-горе продукти (месо, риба и 

яйца) не се нуждае и от изрична защита, тъй като по презумпция любителят на подобни продукти 

очевидно може да използва и предоставената възможност за получаване на безплатна подкрепа, докато 

в обратния случай – за останалите лица тя ще остане изцяло недостъпна. Освен това, с евентуално 

реализираните икономии на финансови средства, любителят на споменатите продукти очевидно 

разполага и с други възможности за задоволяване на своите хранителни предпочитания в рамките на 

същото хранене и/или по време на друго хранене в останалата част от деня и/или седмицата. В 

разглеждания случай, става дума за седмична социална подкрепа с безплатна храна в 5 от общо 21 

средно статистически възможности (ако приемем, че потребителите се хранят поне три пъти на ден във 

всичките седем дни от седмицата). Всъщност, именно съзнателно избраният подход за реализация на 

предоставяната социална услуга я прави универсално достъпна до най-широк кръг потребители без 

непременна зависимост от техните принципни вкусови предпочитания.  



4.5. Не отговаря на истината и твърдението, че посочените в предходното писмо източници на 

информация „са неофициални и не могат да бъдат приети като аргумент“. 

Това е така, защото представената Ви за сведение информация – независимо от конкретната е-

страница, на която е преведена и публикувана на български език – произхожда от добре известни, 

отговорни за устойчивото изхранване на населението водещи национални и международни авторитетни 

институции и специалисти в областта на общественото хранене, а именно: ООН, СЗО, Американската 

диетична асоциация и Диетолозите на Канада. Поради тази причина считаме, че неоснователното им и 

необосновано пренебрегване няма да доведе до добър резултат. 

В същата връзка, ако имате желание, може да се запознаете и със следната допълнителна 

информация по обсъждания въпрос: 

- Analysis & Policy Observatory (APO) 

World Resources Report: Creating A Sustainable Food Future 

A Menu of Solutions to Feed Nearly 10 Billion People by 2050 

Final Report, July 2019 

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-07/apo-nid248946.pdf  

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

Climate Change and Land: An Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on 

climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and 

greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems (пълна версия) 

https://www.ipcc.ch/srccl/  

Climate Change and Land: An Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on 

climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and 

greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems (Summary for Policymakers) 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf 

Изменение климата и земля: Специальный доклад Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата (МГЭИК) об изменении климата, опустынивании, деградации земель, 

устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках 

парниковых газов в наземных экосистемах (Резюме для политиков) 

https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/  

- Nature Journal 

Eat less meat: UN climate-change report calls for change to human diet 

The report on global land use and agriculture comes amid accelerating deforestation in the Amazon by 

Quirin Schiermeier, 08 august 2019 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7 

- World Health Organization (WHO) 

Information sheet: A healthy diet sustainably produced, November 2018 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278948/WHO-NMH-NHD-18.12-eng.pdf?ua=1 

Healthy diet, 29 April 2020 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet 

Уверяваме Ви, че подаденото Проектно предложение е добре обмислено и написано с ясно 

съзнание за всички евентуални негативни последиците от извършването на дейността. То е повече плод 

на здрав разум, отколкото на каприз и/или зле разбрана управленска отговорност. С него не се 

прокламират лични житейски принципи и предпочитания или тесногръди интереси, а написалите го 

лица не са членове на организациите - източници на предоставената публична информация. 

4.6. Отправеното обвинение за това, че направеният избор на меню не е съобразен с 

предпочитанията и нуждите на потребителите също е необосновано и неоснователно.  

Това е така, защото според изчерпателно и изрично упоменатите, предварително публично 

оповестени изисквания за кандидатстване и изпълнение на проектни предложения по Програмата, всеки 

бенефициент, доставчик на предоставяната социална услуга в домашна среда, притежава правото и 

свободата да определи сам използваните хранителни продукти и вида на научно гарантираното 

разнообразно, балансирано и здравословно хранително меню за потребителите по проекта. 

Задължението за съобразяване с уместните забележки и предпочитания на конкретните потребители 

възниква едва на по-късен етап и се намира в пряка зависимост от предварително договорените 

взаимоотношения между двете страни. 

В същата връзка, неоправдано е и обвинението, че с подаденото проектно предложение не е 

изпълнено изискването на процедурата за осигуряване на здравословна и разнообразна храна. 

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-07/apo-nid248946.pdf
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf
https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-7
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/278948/WHO-NMH-NHD-18.12-eng.pdf?ua=1
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


5. В заключение, въз основа на всичко гореизложено, обосновано и основателно считаме 

отправеното предложение за извършване на поправки в подаденото заявление за кандидатстване по 

Програмата към настоящия момент за неприемливо. По-скоро бихме се отказали от предоставеното 

финансиране на дейността, отколкото да попаднем в капана на бюрократични процедури с напълно 

непредвидим и/или предвидим негативен резултат. Без да считаме извършената дейност за съвършена, 

не сме склонни да се откажем от постигнатия очевидно позитивен резултат на всяка цена и в ущърб на 

идентифицираните реални потребители. Постарахме се много и положихме значителни усилия в 

рамките на продължителен период от време – за да си позволим да направим това.  

В случай, че го намерите за необходимо, обосновано и основателно може – разбира се – да 

отхвърлите подаденото проектно предложение и откажете верификацията на направените до момента 

разходи за извършване на дейността. Това е Ваше право, предоставено Ви по силата на закона. От друга 

страна, наше право и задължение е адекватно да защитим съзнателно взетите правилни управленски 

решения в интерес на неограничения кръг нуждаещи се от предоставяната услуга лица. 

 

Ако междувременно обаче, намерите друг подходящ подход за разумен изход от създалата се 

ситуация – за която не носим лична вина – сме склонни също така подробно и задълбочено да го 

анализираме, обсъдим, а може би и осъществим – в случай че съответства на нашите възможности и 

разбирания и не влиза в противоречие с общовалидните принципи на добро административно 

управление. 

 

С уважение: 

Ръководен екип за изпълнение на Проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно 

село“- Столична община“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАДЕН ВЪПРОС 

Дата: 15.03.2021 г. 

ДО 

РАЙОН КРАСНО СЕЛО 

Относно: Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 2014-2020 

Референтен номер на заявлението BG05FMOP001-5.001-0221 

Име на заявлението: „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- Столична 

община“ 

Уважаеми госпожи и господа, 

  

 В процеса на оценка на горецитираното проектното предложение се установиха непълноти, 

което наложи нееднократно и мотивирано заявлението за финансиране да бъде връщано за корекция. 

При представяне на допълнителна информация от Вас констатираните препоръки не бяха изпълнени. 

Към момента това е единствения проект, за който оценката не е приключила, като решението на 

оценителната комисия е да Ви даде още една възможност за преосмисляне на избрания подход за 

осигуряване на здравословна, качествена и разнообразна храна, за да се отговори в пълна степен на 

нуждите на най-нуждаещите се лица в условията на пандемия. 

 В тази връзка е необходимо в секция 11.3 от заявлението за финансиране да предложите гъвкав 

подход, който да отговаря на принципите заложени в чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година относно Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица, и на възможностите на районната администрация в пълна степен да 

задоволи нуждите на подпомаганите лица от питателна и пълноценна храна. Още повече, че е 

неприемливо потребителите от два съседни района да получават различно качество на подкрепа при 

равни условия, на еднаква цена, което от своя страна е дискриминиращо. Комисия не отрича 

предложения от вас подход, но той не може да бъде налаган еднолично, без съгласието на ползвателите, 

което се доказва с формуляри за обратна връзка, приложение към Ръководството на бенефициента по 

операцията. 

 Оценителната комисия ще разгледа още веднъж предложения от Вас подход за осигуряване на 

здравословна, качествена и разнообразна храна с включване на месо, риба и яйца в менюто на 

потребителите, преди да вземе окончателно решение, относно това дали да предложи заявлението на 

Ръководителя на Управляващия орган за финансиране, като апелира за гъвкавост в седмичното меню и 

намиране на най-доброто решение в името на нуждите на потребителите, които наистина имат нужда от 

подкрепа особено в условията на тази трудна за всички пандемична обстановка. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 5. от ПМС №37/2015г., в съответствие с 

Вътрешните правила за работа на оценителната комисия и решение на оценителната комисия, моля в 

срок до 16.03.2021 г., 17.00 ч., да представите заявлението за финансиране в изисквания вид с 

отстранените непълноти, посочени по- горе. 

 Заявлението за финансиране не може да бъде предложено за финансиране докато не бъде 

представено на оценителната комисия в изисквания вид. 

 По отношение на останалата част на заявлението за финансиране, по която оценителната 

комисия няма забележки, не следва нищо да се променя. 

 При коригирането на заявлението за финансиране трябва стриктно да се придържате към 

отправените от оценителната комисия забележки и препоръки и да коригирате само тези части от него, 

за които са констатирани неточности или да приложите документите, които са липсвали към момента на 

подаване на заявлението за финансиране и сега са изискани от оценителната комисия. Не е допустимо 

да се представят документи и/или извършват корекции, които изрично не са поискани от оценителната 

комисия. 

 Корекциите трябва да бъдат направени и изпратени в срока, който е посочен от оценителната 

комисия. В случай, че не спазите посочения срок, ИСУН 2020 автоматично ще „заключи” Формуляра за 

кандидатстване и няма да Ви позволи да извършите промени в него. 

 

С уважение: 

Мая Луканова 

Председател на оценителна комисия (Съгл. Заповед № РД01-2338/17.12.2020 г.) 



ОТГОВОР 

Дата: 16.03.2021 г. 

 

Уважаема г-жо Луканова, 

 

Искрено благодарим за предоставената възможност да участваме с проектно предложение в 

Програмата. За съжаление обаче – наше и на нашите потребители – поредното получено Ваше писмо е 

също толкова разочароващо, колкото и предходните. 

  Изглежда, че подробно изложените ни аргументи изобщо не достигат до Вашето съзнание. 

Въпреки това, ще използваме възможността за пореден път да ги споделим с Вас: 

  1. Към настоящия момент е абсолютно невъзможно да направим настоятелно поисканите 

промени в подадения Формуляр за кандидатстване по Програмата, поради това, че извършването на 

подобен акт ще ни постави в позицията на нарушители, каквито в действителност не сме и не искаме да 

бъдем.  

  Очевидно не съществува каквато и да е възможност да предоставим получените социални услуги 

по различен от вече публично извършения начин.  

  2. От друга страна, освен че е абсолютно невъзможно за изпълнение, настоятелно поисканото не 

е и небходимо да бъде извършено.  

  Това е така, защото през целия период на извършване на дейността не сме нарушили нито едно 

от изрично упоменатите, предварително публично оповестени изисквания за кандидатстване и 

изпълнение на проектни предложения по Програмата, в това число и нейните „принципи“, заложени в 

чл. 5 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 година 

относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

  Напротив, възползвайки се от предоставената ни управленска свобода, при съобразяване с 

напътствията на отговорните за устойчивото изхранване на населението водещи национални и 

международни авторитетни институции и специалисти в областта на общественото хранене, сме взели 

най-доброто, универсално, далновидно, демократично и недискриминационно решение за 

специфичните характеристики на предоставената услуга – което не поставя нейното получаване в 

зависимост от личните здравни, етични, философски, религиозни, екологични, икономически и т.н. 

предпочитания на конкретния потребител.  

  3. Съзнателно направеният избор е не само неукорим, той би могъл да послужи и за пример. 

Съществуват достатъчно убедителни, различни по произход и естество научни доказателства за това, че 

използваните до момента групи храни съдържат достатъчно по количество, подходящи по качество, 

лесно усвоими от клетките на организма въглехидрати, мазнини, белтъчини (протеини), витамини и 

минерали – способни едновременно ефективно и ефикасно да поддържат жизнените процеси, 

произвеждат енергия и насърчават растежа на всички представители на човешкия вид – без да 

нарушават изконното право на живот на останалите живи същества. 

  Ако Вие, в качеството си на Оценителна комисия и Управляващ орган не разбирате или не сте 

склонни да възприемете изложената позиция е съвсем отделен и различен въпрос.  

  4. В крайна сметка, с помощта на предоставеното Ви от закона право, разполагате с нормативна 

възможност да отхвърлите подаденото проектно предложение и откажете верификацията на 

направените до момента разходи за извършване на дейността. 

  От друга страна обаче, разполагате и със законова възможност да приемете по достойнство 

извършеното, като поставите своите настоятелни изискания преди евентуалната бъдеща последваща 

реализация на предвидените дейности в подаденото проектно предложение. 

 

  В заключение, намираме продължаването на провежданата комуникация в досегашния й вид за 

безплодно и напълно излишно. Поради тази причина, като оставяме избора на Вашата съвест и 

разбирането Ви за законов ред, молим да формирате своето крайно становище по случая в разумен срок 

и ни известите официално за взетото решение. 

 

С уважение: 

Ръководен екип за изпълнение на Проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно 

село“- Столична община“  

 


