
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
 

Справка за отразяване на коментарите на заинтересованите страни по предложенията за публично обсъждане на Проект на Изисквания 

за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез  подбор по операция тип 2: 

BG05FMOP001-2.004 «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020». 
 

С П Р А В К А 

за отразяване на коментарите на заинтересованите страни по предложенията за публично обсъждане на Проект на 

Изисквания за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез  подбор по операция тип 2: 

BG05FMOP001-2.004 «Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2020». 

 

ВЪПРОС/КОМЕНТАР 

ПРИЕМА/НЕ 

ПРИЕМА 

КОМЕНТАРА 

МОТИВИ 

Коментари от Сдружение „Български червен кръст“ 

I. Договор – Специални условия 

1. Към т. 1.5 да се добави текст: ”Времевият 

интервал между доставките на първия и последния 

продукт от обществената поръчка по операция тип 1. 

„Закупуване на хранителни продукти 2020”  в складовете 

на Партньорската организация не трябва да надхвърля 5 

месеца”. 

Мотиви за редакцията: 

При реализирането на План 2019 от ОПХ ФЕПНЛ  

доставките на продукта брашно стартираха през м. март 

настоящата година. Доставката на последния продукт – 

ориз приключи в средата на м. октомври – след  7 

месеца. Получава се така, че според изискванията 

брашното е постъпило в складовете със срок на годност 9 

месеца и преди началото на раздавателната кампания 

съобразно доставките на последния продукт, срокът на 

годност на брашното се е редуцирал на 2 месеца. Това е 

в ущърб както на бенефициентите, така и на УО и 

Партньорската организация, защото създава проблеми по 

реализацията на продукта и опасност от разваляне и 

похабяване от дългото престояване в складовете на БЧК. 

Не приема 

коментара 

Предложеното допълнение към т. 1.5., член 1 от 

договора съдържа условие, което е извън 

правомощията на Управляващия орган на ОПХ ФЕПНЛ 

и на партньорската организация, поради което не може 

да бъде обвързващо за никоя от страните.  

Времевият интервал от доставката на хранителните 

продукти в складовете на партньорската организация 

до предоставянето им на крайните потребители се 

определя от партньорската организация при спазване 

на всички санитарно-хигиенни изисквания и 

безопасност на храните. 

В документацията за обществената поръчка за 

доставка на хранителните продукти е поставено 

условие за годност на продуктите не по-малка от 9 или 

12 месеца от деня на доставка в складовете на 

партньорската организация, поради което не би 

следвало да съществува опасност от разваляне и/или 

похабяване на хранителните продукти преди да бъдат 

предоставени на крайните получатели на помощта. 

 
 


