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Изх. № 50/ 25.10.2019 г. 
     
                           ДО  
                                                                      ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪТРУДНИЦИ В   
                                                                      РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ НА БА ДИАБЕТ 
                                                                ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА,               
                                                                       ЧЛЕНОВЕ НА БА ДИАБЕТ 
 
                                                                      
                                                                      
                                                                                                             
        Уважаеми колеги, 
 
Във връзка с изпълнение на доставките по ОП с предмет: „ДОСТАВКА НА 
ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА  
ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД“ по Програма 
„Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ 2019г.(„Програма Хранене“) Ви 
информираме както следва: 

1. Съгласно приключилата процедура по ЗОП и подписан договор , фирма 
„Оримекс“ ООД ще извърши доставките на пакетите с хранителни продукти. 

2. Доставките ще стартират след 30 октомври 2019г. по график, за който всички 
председатели ще бъдат уведомени предварително. 

3. Съгласно оферираната цена и определения бюджет по субсидията ще бъдат 
закупени и раздадени 5101 броя пакета. 

4. В срока за подаване на заявления за участие в Програма „Хранене“ са приети  
5383 броя редовни заявления от бенефициенти  с платен дължим членски внос 
от сдруженията. 

5. Доколкото броя на подадените заявления надвишава количеството на пакетите 
хранителни продукти, които могат да бъдат закупени, с Решение на УС от 13.10 
2019 г.  същият е приел бройката от 5101 пакета да бъде разпределена  между 
сдруженията с над 50 броя подадени заявления с приложен коефициент за  
намаление  от 93.93%, с цел достигане на възможната бройка пакети за доставка.  

6. При доставката на пакетираните хранителни продукти ще получите списък на 
членовете, подали заявления и 3 броя приемо-предавателни протокола. Предвид 
гореописаното сдруженията, които са посочени в таблицата с намален брой 
пакети хранителни продукти трябва да положат подписи на толкова броя, 
колкото са вписани в приемо-предавателния протокол. 

7. След получаване на пакетите е необходимо председателите или представителите 
на сдруженията в рамките на деня на разпределят и раздадат хранителните 
пакети. В срок до 5 дни да изпратят оригинален списък с подписи в Централен 
офис на БАД. 



 
Приложена ви изпращаме таблица с окончателното разпределение на пакетите с 

хранителни продукти по сдружения, като следва вие да прецените как да извършите 
максимално справедливо тяхното разпределение – ако има семейства подали по две 
заявления, активни членове, отчитане редовно плащане на членски внос, затруднено 
материално и здравословно състояние. 
  
Приложение: 
Таблица – списък на сдруженията по населени места за изпълнение на доставките по 
Програма „здравословно хранене в условията на живот с диабет“ 2019 г. 
Препис- Извлечение от Протокол №06/13.10.2019г. на УС 
 
 
 
 С уважение, 
                                                       
 Управителен съвет на „Българска Асоциация Диабет“                                                  


