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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

По процедура за директно предоставяне 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ 

Въпроси Отговори 

От 21.09.2022 година От 26.09.2022 г. 

e.samieva@sitovo.bg 

 

Здравейте, 

следвайки указанията за попълване 

на формуляр ПО ПРОЦЕДУРА 

BG05SFPR003-1.001 "ТОПЪЛ ОБЯД" 

за кандидатстване чрез ИСУН 2020, 

не ми се появява поле, от където да 

изтегля формуляра за 

кандидатстване по процедурата.  

Моля за съдействие! 

Проектното предложение по настоящата процедура на 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, следва да бъде подадено само по електронен 

път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се 

използва Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 

България (ИСУН) - https://eumis2020.government.bg, 

където са налични Общо Ръководство за потребителя за 

модул “Е-кандидатстване” и видео-ръководства за 

работа с ИСУН 2020 налични на 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual. 

При необходимост може да се свържете с 

администраторите на системата на  

support2020@government.bg. 

От 22.09.2022 година От 26.09.2022 г. 

socnormi@abv.bg 

 

1.Допустимо ли е дейностите по  

предоставяне на съпътстващи 

мерки да се възложат на външен 

изпълнител? 

2.За лицата, които попадат в чл.6, 

ал.(1), т.4 от Наредба № РД-06-53 

ОТ 17.09. 2021г., ще се следи ли 

размера на дохода? Считате ли, че 

в уязвима ситуация са 

самотноживеещи възрастни лица в 

селски, изолирани райони? 

3. Допустимо ли е Топъл обяд по 

настоящата процедура да ползват 

лица, които са включени в 

социалната услуга "Асистентска 

подкрепа", механизма "Лична 

помощ" или социално-здравни 

услуги? 

1. Партньорството по настоящата процедура е 

допустимо, а не задължително. Съгласно изискванията 

на Програмата, участието на партньори при изпълнение 

на договори по настоящата операция е допустимо 

единствено във връзка с предлагане и реализиране на 

съпътстващи мерки. Правилата за допустимост и избор 

на партньори са посочени в т. 10 от Условията за 

кандидатстване. 

2. и 3. Предоставянето на подкрепа по програмата се 

основава на иднивидуален подход, оценка на нуждите 

и обективна преценка за нивото на материално 

лишение на лицата и семествата. Съгласно т. 11 от 

Условията за кандидатстване кандидатите следва да 

прилагат ясни и проследими правила и критерии за 

подбор на конкретните представители на целевите 

групи, посочени в чл. 6 от Наредбата. Принадлежността 

на обхванатите представители към целевите групи се 

потвърждава от съответната дирекция „Социално 

подпомагане“, така както е предвидено в чл.7 от 

Наредбата. 

В раздел VІI. Техническо изпълнение и отчитане на 

дейности, т. 1 от публикуваното в документите за 

информация Ръководство на конкретния бенефициент 

за изпълнение и управление на договори по Операция 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ за описани правилата 

за изпълнение и отчитане на дейностите по операцията.  

От 27.09.2022 г. От 29.09.2022 г. 

evroproekti@kostenetz.com 

 

Здравейте,  

Във връзка с описаното в посочените в 

условия за кандидатстване по процедура 

 

Съгласно чл. 19, пар.2 от Регламент /ЕС/ № 

2021/1057 на Европейския парламент и на Съвета 

„При критериите за избор на храни и където е 

приложимо – на стоки, се отчитат и климатичните 
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чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по 

Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027, съфинансирана 

от Европейския социален фонд плюс 

изискване за ограничаването на 

използването на пластмасови опаковки и 

изделия за еднократна употреба при 

предоставяне на обяда допустимо ли е 

храната да бъде предоставяна на 

потребителите в еднократни опаковки от 

картон и/или друг рециклируем 

материал. 

 

и екологичните аспекти, по-специално с цел 

намаляване на разхищението на храни и на 

използването на пластмасови изделия за 

еднократна употреба.“При приготвянето и 

предоставянето на храната кандидатът следва да 

прилага механизми които отчитат и климатичните 

и екологични аспекти, както и за намаляването на 

разхищението на храни и ограничаването на 

използването на пластмасови опаковки и изделия 

за еднократна употреба. Допустими са всички 

механизми, които допринасят за постигането на 

целта и отчитат климатичните и екологични 

аспекти.  Предвидените механизми се описват в 

секция 11 на проектното предложение. 

Въпроси Отговори 

От 05.10.2022 г. От 10.10.2022 г. 

rally_dm@abv.bg 

 

В условията за кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне 

на БФП по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027, 

"Топъл обяд" в т.7 "Индикатори", 

подразделение "Индикатори на ниво 

проект" е записан следния текст: Брой 

на крайните получатели, получаващи 

подпомагане с хранителни продукти. 

Кандидатите трябва задължително да 

посочат стойност на индикатора, който е 

предварително зададен от 

Управляващия орган и да съответства на 

съответния регион. Той трябва да е 

количествено пределен и следва да е 

различен от 0. 

Въпросът ни е къде можем да видим 

индикаторът, който е предварително 

зададен от Управляващия орган за 

Община Борово, област Русе. 

Съгласно Условията за кандидатстване, 

избирането на индикатор в секция 5 на Формуляра 

за кандидатстване става от предварително 

зададените към процедурата. Във формуляра за 

кандидатстване се визуализират два реда на 

съответния индикатор за региони в преход и за 

по-слабо развити региони. Кандидатът избира 

съответния ред, към който принадлежи и от 

бутон „Редакция“ следва да попълните следните 

секции: 

- Базова стойност – посочва се 0 

- Дата на базова стойност – не се попълва 

- Целева стойност - следва да заложите броят на 

лицата, за които ще бъде осигурен топъл обяд по 

съответното проектно предложение, 

- Дата на целевата стойност - посочва се 

прогнозната дата, към която ще се достигнат 

целите за изпълнение на конкретния индикатор 

- Източник на информация - трябва да посочите 

източника на информация 

Другият ред на индикатора остава неприложим и 

не следва да се попълва от вас! 

Индикаторът е предварително зададен от УО като 

специфичен за програмата индикатор „брой 

крайни получатели, които получават 

подкрепа с храна“, отговарящ на заложеното в 

Програмата за храни и общия Регламент (ЕС) 

2021/1060 

От 05.10.2022г. От 10.10.2022 г. 

Писмо от Столична община с № 

СОА22-НЦ62-749/27/23.09.2022 г. 

до УО  

 

При Столична община постъпи писмо с 

рег. № СОА22-НЦ62-749/27/23.09.2022 

г. от г-н Георги Илиев, кмет на район 

„Слатина“, относно необходимост от 

Съгласно Условията за кандидатстване, целта на 

процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е да 

се осигури здравословна, разнообразна и 

питателна топла храна за обяд на хора, които не 

са в състояние сами или с помощта на свои близки 

да си осигуряват такава.  По отношение на 

обхвата на най-нуждаещите се лица, няма 

изискване те да са с адресна регистрация в 

mailto:rally_dm@abv.bg
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подписване на декларация-формуляр, 

приложение I от указанията за 

кандидатстване. В писмото си г-н Илиев 

изразява желание да кандидатства по 

процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд” с цел 

да продължи получаването на храна от 

нуждаещите се в район „Слатина“ и 

район „Красно село“, при спазване на 

срока за подаване на документи. 

Същевременно в Столична община се 

получи писмо с рег. № СОА22-НЦ62-

749/28/26.09.2022 г. от кмета на район 

„Красно село“ в което се изразява 

становище, за отказ от кандидатстване 

от страна на район „Красно село“ по 

горецитираната процедура. 

В тази връзка, моля за Вашата 

компетентна намеса и предоставяне на 

становище в спешен порядък, относно 

възможностите на потребителите на 

район „Красно село“ да продължат 

участието си по проекта, чрез 

администриране на дейностите от страна 

на район „Слатина“ и без изричното 

кандидатстване на район „Красно село“, 

в т.ч. без внасяне на декларация, 

формуляр, приложение I от указанията 

за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съответния район, тъй като тежестта при подбора 

се поставя върху потребностите на хората, без 

оглед на местообитанието им. Ползвателите на 

„топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и 

са силно зависими от нея, поради което всички 

усилия на заинтересованите страни следва да 

бъдат насочени към оказване на нужната 

подкрепа.  

В допълнение, съгласно правилата на 

процедурата, принадлежността на лицата от към 

допустимите целеви групи се потвърждава от 

Дирекциите „Социално подпомагане“, които са 

структури на Агенцията за социално подпомагане, 

работят с обща интегрирана информационна 

система и имат установени механизми за обмен на 

информация помежду си. Тази практика беше 

приложена при обмена на информация и в 

предходния програмен период по отношение на 

допустимостта на потребителите на топъл обяд от 

Район „Красно село“.   

В случай че район „Красно село“ е заявил отказ за 

участие в процедурата, но на територията на 

района има нуждаещи се лица, които отговарят на 

изискванията за достъп до програмата, няма 

пречка тези лица да получат нужната им услуга от 

друг район на територията на гр. София, който 

има капацитета да я реализира.  

Същевременно следва да имате предвид, че 

процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ е 

обявена с няколко срока за кандидатстване. В 

тази връзка е възможно до изтичане на последния 

срок за кандидатстване, район „Красно село“ да 

промени намерението си и да реши да 

кандидатства за финансиране. При тази хипотеза 

бенефициентите следва стриктно да проследяват 

условието едно и също лице да не получава по 

едно и също време от различни места една и съща 

услуга, т.е. да не се допуска двойно финансиране, 

тъй като това би довело до сериозни финансови 

санкции за съответния район. 

Въпроси Отговори 

От 10.10.2022 г. От 12.10.2022 г. 

adios13@abv.bg 

 

Здравейте, може ли да подадем 

проектното предложение от профила на 

служител на общината в ИСУН 2020,  

който да е подписан с КЕП на кмета на 

общината или трябва да се направи 

профил в ИСУН с данни на кмета. 

 Съгласно Условията за кандидатстване, 

кандидатите следва да подадат чрез ИСУН 

Формуляра за кандидатстване, подписан с 

Квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

лицето, представляващо кандидата или 

упълномощено от него лице. Във връзка с втората 

хипотеза се изисква Заповед или друг релевантен 

документ за упълномощаване на лицето, което да 

подаде проектното предложение.  

Проектното предложение и прикачените 

документи се подписват с квалифициран 

електронен подпис (КЕП) на лицето 

оправомощено да представлява кандидата. 

mailto:adios13@abv.bg
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Преди подаването на проектното предложение, 

Формулярът за кандидатстване  задължително се 

подписва с електронен подпис с отделна 

сигнатура (detached) от представляващия 

конкретния бенефициент или оправомощено от 

него лице. 

Проектното предложение се подава винаги от 

профила на кандидата, не от друг профил, защото 

впоследствие ще използвате именно този профил 

за комуникация с Управляващия орган и за 

отстраняване на забелязани неточности по време 

на етапа „Оценка на проектно предложение“! 

От 04.11.2022 г. От 07.11.2022 г. 

 

firdes85@abv.bg  

 

Здравейте! 

Във връзка с реализирането на проект 

"Топъл обяд", може ли да ни 

предоставите изяснение, имали  като 

приложение образец договор за ползване 

на социалната услуга "Топъл обяд" между 

потребител и Бенефициент?  

 

Съгласно Ръководството за конкретни 

бенефициенти по Операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“ получаването на топъл обяд от 

крайните получатели се основава на одобрение 

за включване в проектните дейности на всеки 

краен получател, разписано от представляващия 

конкретния бенефициент в Заявлението-

декларация – Приложение 1. Ръководството за 

конкретни бенефициенти по Операцията не 

включва като приложение образец на договор 

между краен получател и бенефициент. 
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