
 

  

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА 

ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС В СОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА И 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

І. Предметът на обществената поръчка е „Доставка на закуски за учениците от І до ІV 

клас в СОУ „Черноризец Храбър” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. на Министерски 

съвет, при прогнозни данни, както следва: 

прогнозен брой деца и ученици – 500, прогнозен брой учебни дни – 155 

 

Конкретният брой ученици за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се уточнява 

предварително. 

Доставката на готовата за консумация храна е необходимо да включва следното: 

 закуска за учениците от първи до четвърти клас; 

 

Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките на храна за закуска за учениците 

на СОУ „Черноризец Храбър” ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 

изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в 

случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителите по договорите не могат да 

претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са им възложени доставки. Общата 

прогнозна стойност за доставката на храна за времето за изпълнение на договора е в размер на 

43500 лева с ДДС. 

 

 ІІ. Място на изпълнение на поръчката: СОУ „Черноризец Храбър”, гр. Пловдив, ЖР 

„Тракия”, ул. „Съединение” № 9 

 

ІІІ. Срок на изпълнение на поръчката: Изпълнението на поръчката включва два 

периода: в учебните дни от 1 януари до 31 май 2016 г. и от 15 септември до 31 декември 2016 г.   

 

ІV. Условия и начин на плащане ежемесечно – по банков път по банкова сметка на 

Изпълнителя, чрез платежно нареждане, до 30 дни след получаване на фактурата и след 

оформяне на констативен протокол за извършените доставки. 

 

 Да документира изпълнението по следния начин: 

1. Към фактурата за извършената услуга се прилага приемо-предавателен протокол за броя 

на доставените закуски по учебни дни. 

 

 V. Условия за допустимост при представяне на офертата: 

1. Да представи регистрация по ЕИК или удостоверение за актуално състояние за кандидати, 

които не са вписани в Търговския регистър; 

2. Да притежава минимум една собствена  или наета база, регистрирана като обект за 

производство и търговия  с храни съгласно чл.12 от Закона за храните – Това изискване се 

доказва  с Декларация за техническо оборудване, с което разполага участника за 

изпълнение на доставката. В декларацията да се посочат обекта, на какво основание се 

разполага с него /собственост, наем и т.н/, като се впише вид, №, дата и срок на документа 

са собственост/наем. Да се впише № на удостоверението от БАБХ за регистрация на 
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хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните, предмета на удостоверението и срока на 

неговата валидност. В случай на налична повече от 1 база, да се посочи в коя от тях ще се 

приготвя предмета на доставката. 

3. Да има разработена и внедрена система за управление безопасността на храните или 

елементи на системата съгласно принципите на НАССР или обективни доказателства за 

качество с област на приложение  предмета на поръчката, или еквивалентни; 

4. Да има на разположение собствени или наети МПС – специализирани транспортни 

средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни 

продукти, с които ще изпълняват доставките – Това изискване се доказва с Декларация за 

транспортни средства, с които разполага участника за изпълнение на доставката. В 

декларацията да се посоча транспортното средство, на какво основание се разполага с него 

/собственост, наем и т.н/, като се впише вид, №, дата и срок на документа са 

собственост/наем. Да се впише № и валидност на удостоверението за регистрация от РЗИ 

по реда на 3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на 

обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за 

ветеринаромедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. 

5. Участникът да има изпълнени доставки за последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, които се отнасят до предмета на поръчката /приготвяне и 

доставка на храна/ – Това изискване се доказва със Списък на доставките, изпълнени 

успешно с посочване на датите, стойностите и получателите, придружен с доказателства за 

извършването им -  удостоверение за изпълнение, издадено от получателя или справка от 

публичен регистър, в който се съдържа тази информация.  

6. Да разполага с квалифицирани лица за изпълнение на обществената поръчка – минимум 

един готвач, технолог, лице, отговарящо за контрола на качеството - вътрешен одитор на 

НАССР система; Представя се списък на техническите лица с посочване на образованието 

и професионалната им квалификация. 

7. Да предложи две седмични менюта, които са съобразени с изискванията на националното 

законодателство в областта на детското и ученическо хранене; 

8. Участникът да представи декларация/и за липса на обстоятелствата  по чл. 47, ал.1, т.1 от 

ЗОП. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени 

от компетентен орган, за удостоверяване липсата на декларираните обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелство за съдимост), както и декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

Офертите на участниците, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат 

допуснати до оценяване и класиране. 

 

VІ. Задълженителни документи за участие: 

1.      Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Копие от регистрация по ЕИК или от удостоверение за актуално състояние за кандидати, 

които не са вписани в Търговския регистър; 

3. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участника за изпълнение на 

доставката.; 

4. Сертификат или доказателства, за разработена и внедрена система за управление 

безопасността на храните или елементи на системата съгласно принципите на НАССР, или 

обективни доказателства за качество с област на приложение  предмета на поръчката или 

еквивалентно; 

5. Декларация за транспортни средства, с които разполага участника за изпълнение на 

доставката. В декларацията да се посоча транспортното средство, на какво основание се 

разполага с него /собственост, наем и т.н/, като се впише вид, №, дата и срок на документа 

са собственост/наем. Да се впише № и валидност на удостоверението за регистрация от 

РЗИ по реда на 3, ал.3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен 
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регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 

от Закона за ветеринаромедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004, 

съгласно образец № 1;   

6. Списък на доставките, изпълнени успешно с посочване на датите, стойностите и 

получателите, придружен с доказателства за извършването им -  удостоверение за 

изпълнение, издадено от получателя или справка от публичен регистър, в който се съдържа 

тази информация, съгласно образец № 2; 

7. Списък на техническите лица, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, тяхното 

образование и професионална квалификация; 

8. Декларация от изпълнителя, че предложените седмични менюта са съобразени с 

изискванията на националното законодателство в областта на детското и ученическото 

хранене, съгласно образец № 3 и изискванията на възложителя; 

9. Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно образец № 4; 

10. Предложение за техническото изпълнение на поръчка, съобразно изискванията на 

възложителя, съгласно образец №5; 

11. Ценово предложение, съобразно изискванията на възложителя, съгласно образец № 6; 

12. Декларация за приемане условията на Проектодоговор, съгласно образец № 7; 

 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал/нотариално 

заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и 

свеж печат съобразно изискванията на възложителя към конкретните документи. 

 

VІІ. Техническа спецификация /изисквания към приготовлението на храната и 

доставките  

 

1. Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата 

документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, посочени 

в настоящия раздел.  

 

2. Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 

2.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания 

на националното и европейското законодателство в тази насока; 

2.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

2.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство 

на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство 

на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

2.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 

2.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на 

Министерство на земеделието и храните. 

2.8. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 

ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-

73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на 

учениците. 

 2.9 При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид следните 

изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню: 

- Да извършва доставка на закуска, плод и мляко за всеки ученик в училището, 

попадащ в обхвата на програмата. 

- Доставянето мляко да се предлага при температура не по-ниска от 10° С. 
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- Прясното мляко да бъде с намалена масленост (1-5% до 2% мазнини ) и да бъде 

- придружено с необходимият брой чаши за еднократна употреба. 

- Алтернатива на млечната напитка са натурален плодов сок, плодово-зеленчуков 

сок, плодов или билков чай. Доставяните сокове да бъдат придружени с необходимия брой чаши 

за еднократна употреба,  

- За алергичните към млякото деца, за децата с непоносимост към лактозата  и 

диабетноболни деца да не се предлагат млечни напитки, съответно чай с мед. 

- Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни 

продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят. 

- Закуските могат да бъдат от следните групи: 

а) сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/; 

б) сандвичи с меса /колбаси/, риба или яйца; 

в) сандвичи със зеленчуци; 

г) тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - баници с млечна, зеленчукова или месна 

плънка, пици, сиренки, кифли - не повече от два пъти седмично. 

-   Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти в 

закуските да са с намалена масленост (краве мляко). 

-  Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично трябва да е ръжен или пълнозърнест. 

-  Седмичните доставки трябва да включват следното: В два дни от седмицата да бъде 

доставяна само закуска. В един от дните да се доставя само плод. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с чай, мляко или плодово-зеленчуков сок. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с плод. 

 

3. Доставки.  

- Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя закуските в деня на доставката 

и да ги доставя на следния адрес: гр. Пловдив, ул. „Съединение” № 9 до 8,00 часа всеки учебен 

ден.  

4. Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да предпазва 

продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. Всеки 

доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци, пакетирани десерти, закуски и др.) 

да бъде етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и 

предоставянето на храните, придружени от търговски документ или сертификат за годност, 

качество и произход или друг аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона за храните. 

5. Изисквания относно цените. 

5.1. Цената на храната се формира на база единична стойност на всяка закуска, която участникът 

предлага да доставя през периода на изпълнение на договора си. 

5.2. Цената на ястията трябва да включва всички разходи по производство и доставката на 

храната до мястото на доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация, 

включително и разходите за транспорт.  

5.3. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът е 

единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите цени. 

5.4. Възложителят поставя следните ограничения при определяне на единичните цени за 

приготвяне и доставяне на готовата храна, както следва: 

- единичната цена за приготвяне и доставка на закуските не следва да превишава 0,56 

лева с ДДС за една закуска или 0.47 лева без ДДС за една закуска; 

 

 

VІІІ. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите: 

 Предложена цена (Кц) - 60 точки 

 Време за замяна на закуските след рекламация (Кз) – 40 точки 

 

Всеки  оферент, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. 
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Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на 

предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в 

комплексното оценяване и се изчислява по формулата:  

К = Кц +Kз  

 

 

 По показател Кц:  

Максималният брой точки по този показател е 60. 

Оценката на оферентите по показател – Кц, се изчислява по следната формула: 

        C min 

Кц = --------------- x 60 

        С 

 

където: “C min” е  минималната предложена единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка 

на закуска на децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до ІV-ти клас, 

  “C” е единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на закуска на децата от 

подготвителен клас и учениците от І-ви до ІV-ти клас на оферента.  

Забележка: Възложителят поставя ограничение при офериране на показателя „Предлагана 

цена“ към участниците в процедурата, като посочената единична цена за приготвяне и 

доставка на закуска на децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до ІV-ти клас 
не може да бъде по-голяма от 0,56 лева с ДДС за една закуска или 0.47 лева без ДДС за една 

закуска. 

 

 По показател Кз  

Максималният брой точки по този показател е 40.  

По този показател се оценява бързината на замяна на доставени закуски, които не 

съответстват напълно на техническите спецификации, договорните условия и нормативните 

изисквания. Времето за реакция след рекламация се предлага във времеви измервател – цели 

минути в техническото предложение към офертата. 

С 

Кз = --------- х 40 

Сn 

където: Кз – броят на точките на критерия,  

            С – най-кратък срок за реакция след рекламация  

           Сn – време за реакция  след рекламация на оферента 
В случай че участник предложи време за замяна на закуските след рекламация по-кратко 

от 20 минути, същият трябва да направи обосновка на предложеното времетраене. Ако 

обосновката не може да подкрепи обективността на предложения срок, Комисията присъжда 0 

точки по този показател на участника. 

 

ІХ. Срок за валидност на офертите: 90 дни от датата на изтичане срока за получаване на 

офертите. 

 

Х. Сключване на договор – С класирания на първо място и определен за изпълнител  

участник,  възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка. 

При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, следва да представи:  

1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); 

2. Декларация за удостоверяване на липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 
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3. Данни за банковата сметка на изпълнителя; 

4. Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено 

лице. 
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Образец №1 

 

 

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЯ ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

№ Марка Рег. № Основание за ползване 

от участника 

(собственост, наем, 

лизинг, предварителен 

договор или друго 

основание 

Удостоверение № за 

регистрация на 

транспортно средство за 

превозване на суровини и 

храни, срок на валидност  

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 
 

 

 

 

............. 2015 г.      Декларатор: ....................... 
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Образец №2 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОСТАВКИ НА ЗАКУСКИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ, 

ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ  

 

 

 

№ 

 

 Предмет 

на 

доставката 

 

Възложител 

(получател) 

 

 

 

 

 

 

Стойност 

(цена) на 

доставката 

 

 

 

 

 

 

Период на 

изпълнение на 

доставката/начална 

и крайна дата на 

договора/ 

 

 

Лица и 

телефон 

за 

контакт 

Доказателство 

за  

изпълнение 

Изх. № … и 

дата на 

издаване 

(ДА/НЕ) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

       

       

       

       

  

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

             

 

 

 

............. 2015 г.      Декларатор: ....................... 
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Образец №3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………. ……………………………………, лична карта 

№ ……………………… издадена на …………………………………….... 

от…………….……………….., с ЕГН…………………………., в качеството ми 

на……………………………………………………………………………………………….. 

                                                 (посочете длъжността) 

………………………………............................................................................................ 

                           (посочете наименованието на оферента) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Менюто е изготвено съгласно изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. на 

Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на учениците и Наредба № 

9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата. 

2. Седмичните менюта са съобразени с препоръчителните стойности за хранителен прием, 

съгласно Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението. 

3. Седмичните менюта са изготвени на база Сборник рецепти  за ученическите столове и 

бюфети, одобрени от МЗ и са спазени изискванията за съответната възрастова група на 

учениците.  

4. Доставяните храни ще се приготвят с качествени продукти с доказан произход, които 

отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при 

употреба от крайни потребители, на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и 

други норми, установени от действащото в Република България законодателство и на 

приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от 

специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания. 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….г.                                               Декларатор: ……………………. 

(дата на подписване)                                                              (подпис и печат 
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                   Образец № 4 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/..................................……………………………………………………., с 

лична карта ………………………………….., издадена на 

………………..……от……......................................……………., 

ЕГН………….....……в качеството ми на..…………………………………............(управител, 

член на управителен орган) съгласно (документа, от който лицето черпи съответните права – 

учредителен акт, пълномощно и пр.), на………................................……….........................(посочете 

фирмата на участника) с ЕИК ..............………, регистрирано в 

…......................................................….., със седалище и адрес на управление 

...............................................................................................................................................……....…..,   

  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за: 

 престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, 
включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

 подкуп по чл. 301-307 от НК; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 

Не съм обявен в несъстоятелност. 

Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 

Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т . 1 от ДОПК към държавата или към 
общината. 

 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

 

.............. 2015 г.      Декларатор: ....................... 
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  Образец №5 

 

ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет: „Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас в СОУ „Черноризец Храбър” 

съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. на Министерски съвет”  

от………………………………………………………………….......................................... 

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление,  

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за Търговския регистър) 

 

чрез  

…………………………………………...............…………………....................................................... 

 (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция)  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие 

в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без 

възражения. 

Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията 

на възложителя, посочени в документацията за участие и в техническата спецификация. 

Ще приготвяме и след това ще доставяме храната в специално помещение в СОУ 

„Черноризец Храбър”, като гарантираме, че ще спазваме определените нормативни изисквания 

посочени в Закона за храните; Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за 

здравословното хранене на учениците, Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на 

земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните 

норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; Наредба № 5 за 

хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните, както и, че 

доставяната храна ще бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово 

хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се 

спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 

Декларирам, че закуските ще бъдат приготвяни в деня на доставката, както и, че същите 

ще бъдат опаковани,  етикитирани и маркиране съобразно Наредбата за изискванията за 

етикетирането и предоставянето на храните, придружени от търговски документ или сертификат 

за годност, качество и произход или друг аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона 

за храните. 

При подготовката на менюто за приготвяне и доставка на закуски се задължавам да 

спазвам изискванията на Възложителя при формирането му, а именно: 

При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид следните 

изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню: 

- Да се извършва доставка на закуска, плод и мляко за всеки ученик в училището, 

попадащ в обхвата на програмата. 

- Доставянето мляко да се предлага при температура не по-ниска от 10° С. 

- Прясното мляко да бъде с намалена масленост (1-5% до 2% мазнини ) и да бъде 

- придружено с необходимият брой чаши за еднократна употреба. 

- Алтернатива на млечната напитка са натурален плодов сок, плодово-зеленчуков 

сок, плодов или билков чай. Доставяните сокове да бъдат придружени с необходимия брой чаши 

за еднократна употреба,  
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- За алергичните към млякото деца, за децата с непоносимост към лактозата  и 

диабетно болни деца да не се предлагат млечни напитки, съответно чай с мед. 

- Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни 

продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят. 

- Закуските могат да бъдат от следните групи: 

а) сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/; 

б) сандвичи с меса /колбаси/, риба или яйца; 

в) сандвичи със зеленчуци; 

г) тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - баници с млечна, зеленчукова или месна 

плънка, пици, сиренки, кифли - не повече от два пъти седмично. 

-   Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти в 

закуските да са с намалена масленост (краве мляко). 

-  Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично трябва да е ръжен или пълнозърнест. 

-  Седмичните доставки трябва да включват следното: В два дни от седмицата да бъде 

доставяна само закуска. В един от дните да се доставя само плод. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с чай, мляко или плодово-зеленчуков сок. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с плод. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 

с гореописаната оферта и действащата нормативна уредба в областта на ученическото столово 

хранене. 

Конкретна доставка на готови за консумация закуски според заявения от възложителя 

брой ученици, ще изпълнявам в следните срокове на учебния ден, когато ще се консумира 

готовата храна: 

 сутрешна закуска от 08:00 в съответния ден; 

 

В случай че ни бъде направена рекламация за доставена закуска от представляващия 

възложителя или от определено от него лице, ще доставя закуска, която напълно отговаря на 

изискванията на възложителя и на нормативните актове, посочени в техническите спецификации, 

в срок до ................................. (словом) минути, като транспортните разходи за неприетата 

доставка ще бъдат за наша сметка. 

Обосновка на предложеното времетраене, в случай че участникът е предложил време за 

замяна на закуските след рекламация по-кратко от 20 минути:…………………. 

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в 

документацията за участие в процедурата. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до 

изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

Приложение: 1. Примерно меню за две седмици за закуски, по което предлагаме да изпълним 

поръчката. 

  

   

Дата: …………………   С УВАЖЕНИЕ: ...……………..  

(подпис) 
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Образец № 6  

 

П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет: „Доставка на закуски за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас 

в СОУ „Черноризец Храбър” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. на Министерски съвет  

от………………………………………………………………….......................................... 

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, адрес на управление,  

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за Търговския регистър) 

 

чрез  

…………………………………………...............…………………....................................................... 

 (собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, адрес за кореспонденция)  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Съгласно публикувана в електронната страница на Агенция по обществени поръчки 

публична покана с предмет: „Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас в СОУ 

„Черноризец Храбър” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. на Министерски съвет” и 

след като се запознах с условията за участие за изпълнение на поръчката предлагаме цена за 

изпълнение, както следва: 

  

1. Доставка на закуски – 1 бр., за един учебен ден, в размер на: 

.................................................................................................. лева (словом) без ДДС. 

 

Възложителят поставя ограничение при офериране на показателя „Предлагана цена“ към 

участниците в процедурата, като посочената единична цена за приготвяне и доставка на закуска 

на децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до ІV-ти клас не може да бъде по-голяма от 

0,56 лева с ДДС за една закуска или 0.47 лева без ДДС за една закуска. 

 

Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, са калкулирани в цената. 

Всички предложени цени са с включен ДДС.  

Срокът на валидност на ценовото предложение е 90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за подаване на офертите, съгласно публичната покана. 

Забележки:  

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания 

Предлаганата цена следва да се посочват в лева, закръглени до стотинка. 

При разминаване на цена изписана с думи и цена с цифри се приема цена изписана с думи. 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                 (Подпис) 
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Образец № 7 

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР 

 

 

 Днес, …………2015 г. в град Пловдив, се сключи настоящия договор между: 

  

1. СОУ “Черноризец Храбър”, ЕИК ……….., с адрес: гр. Пловдив, ЖР „Тракия”, ул. …….., 

представлявано от Директора Елена Кисьова и …….. - гл. счетоводител от една страна, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

2. ………………………………………………………………………………………………….  

представлявано от Управителя ..................., наричано накратко Изпълнител, от друга страна. 

 Този договор е сключен на основание разпоредбите на ЗОП, въз основа на извършено 

класиране и утвърден протокол от работата на комисия  по проведена процедура за възлагане на 

поръчка чрез публична покана за приготвяне и доставка на готова храна с наименование 

„Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас в СОУ „Черноризец Храбър” съгласно 

Постановление № 308/20.12.2010 г. на Министерски съвет”, при условията на класираното на 

първо място предложение. 

 

 

  СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да приготвя и доставя закуска по 

предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ менюта, съобразени с 

действащото законодателство и специфични изисквания за приготвяне на храна за ученици и по-

специално с предвидените рецепти в  сборника рецепти за ученическо столово хранене, 

издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ, срещу цена, която 

Възложителят се задължава да заплати в размера и при условията на проведената процедура за 

обществена поръчка и  уговорени по-долу. 

(2) Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

период от един месец и се представят за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 25-то число на 

текущия  месец за следващия.  

(3) Изпълнителят се задължава да приготвя закуските, която да отговаря на изискванията 

на Наредба № 37/21.07. 2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на 

учениците, Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 

заведения и училищата, Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

населението на Министерство на здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 

25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. Вложените продукти да отговарят на 

изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни 

актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика, като продуктите от 

животински произход трябва да са снабдени със сертификат за качество. 

(4) Изпълнителят се задължава да извършва ежедневни доставки на закуските, определени 

по утвърденото меню и количество съобразно писмена заявка на Възложителя, подадена до 

Изпълнителя до 16,30 часа в деня  преди доставката.  
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 (5) Предлаганите от изпълнителя менюта трябва да представляват комбинация от 

закуските, описани в техническото му предложение за изпълнение на поръчката и съобразени с 

техническата спецификация на Възложителя. 

 

 ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Този договор влиза в сила от 01.01.2016 г. и се сключва за срок до 31.12.2016 година. 

  

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя готовата храна на цените, 

предложени в ценовата оферта в процедурата по възлагане на обществена поръчка, която е 

неразделна част от този договор. Прогнозна стойност на договора – до ………… лв. без ДДС или 

……… лв. с ДДС. 

 (2) Единичната цена за приготвяне и доставка на закуска за учениците от І-ви до ІV-ти 

клас е ……… (словом) без ДДС или ………. (словом) с ДДС, като включва всички разходи на 

Изпълнителя, в т.ч. и разходи по транспортиране и етикитиране. 

(3) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него количество доставени 

готови храни до 30 работни дни  след представяне на фактурата от Изпълнителя и подписан 

приемо-предавателен протокол за вида и броя на доставената храна за предходния месец. 

  (4) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата сметка 

на Изпълнителя  

IBAN ...................................,  

BIC ............................. 

при ........................, срещу издадена фактура. 

(5) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени, посочени в ценовото 

предложение на Изпълнителя за целия срок на договора. 

 

ІV. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя закуските в деня на доставката, предмет на настоящия 

договор и доставя същите всеки учебен, както следва: 

 сутрешна закуска от 08:00 ч. в съответния ден; 

 

 (2) Храната се предава от лице, определено от Възложителя в специално помещение на СОУ „Ч. 

Храбър” – гр. Пловдив, опакована без рискове за повреждане или влошаване на хранителните и 

качества.  

 

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 

Чл. 5. (1) Изпълнителят транспортира храна в опаковки за еднократна употреба, които 

осигуряват съхранението и от вредни външни въздействия, в състояние годно за консумиране и 

запазват температурата и хранителните и органолептичните й качества.  

(2) Пакетираните храни трябва да са поставени в кашони (касетки) и да имат указателни етикети. 

(3) Изпълнителят носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за вреди причинени от 

некачествена храна. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. (1) Изпълнителят има право: 

1. да получи цената на доставените закуски за децата и учениците в размер, по начин и в 

сроковете, определени в раздел ІІІ от този договор; 

2. да получава писмена заявка за количествата закуски до 16,30 часа на деня преди 

доставката. 
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(2) Изпълнителят се задължава: 

 1. да приготвя и доставя на Възложителя висококачествена, пълноценна и безопасна 

храна в съответствие с предвидения в предложението му грамаж и при спазване на нормативните 

изисквания в областта; 

2. да доставя на Възложителя заявеното от него количество готова храна – закуски, 

ежедневно в учебните дни през времето, определено в чл. 4 от договора, в специално помещение 

на СОУ „Ч. Храбър”. 

3. да предава храната на лице, посочено от Възложителя 

4. до 5 (пето) число на месеца да предава необходимите фактури и други документи за 

храната, доставена през предходния месец; 

5. да транспортира готовата храна, съобразно предвиденото в чл. 4, ал. 2 и чл. 5 от 

настоящия договор. 

7. да доставя за своя сметка по една контролна порция от всяка доставена храна. 

(3) Изпълнителят е длъжен при поискване да представя сертификат за качество за 

доставените хранителни продукти от животински произход. 

(4) Упълномощен представител на Изпълнителя подписва двустранен приемо-

предавателен протокол, който удостоверява предаването на съответните количества закуски и 

съответствието й с уговореното качество.  

  

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. (1) Възложителят има право: 

1.  да получи приготвената готова храна - закуски, предмет на този договор в сроковете, в 

заявеното количество и по цени, определени в предложението на Изпълнителя, настоящия 

договор; 

2. да дава задължителни указания на Изпълнителя за промени в предложените месечни менюта, 

като може да променя комбинациите в тях.  

(2) Възложителят се задължава: 

1. да заплати реално доставената храна в срок и по цена, съгласно условията на настоящия 

договор; 

 2. да получи храната на уговореното място и да я прегледа; 

(3) Упълномощен представител на Възложителя подписва двустранен приемо-

предавателен протокол, който удостоверява получаването на съответните количества приготвена 

готова  храна - закуска. 

 

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставяната готова храна. 

(2) При установяване на продукция с лошо или влошено качество, нарушена цялост на 

опаковката и/или намалено количество на готовата продукция, същите се връщат на 

Изпълнителя, без да се дължи плащане на цената. В тези случаи, Изпълнителят е длъжен 

незабавно, в срок до ……….(словом) минути да замени продукцията с лошо или влошено 

качество с друга, подходяща за деня. 

(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат констатирани 

при обикновен оглед, проби от храната се предоставят от Възложителя и от Изпълнителя в 

специализирана лаборатория за становище, като и двете страни по договора се задължават да 

приемат получените лабораторните резултати. 

 

IХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.9. (1) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия 

договор от страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена поръчка 

на основание чл. 10, ал. 1, т. 3, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 

100 % от прогнозната стойност на договора. 
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(2) Извън посочените по-горе случаи, при забавено изпълнение на задължението по чл.8, ал.2, 

Изпълнителят заплаща неустойка в размер на 0,5% от стойността на договора за всяка 

просрочена минута след определения срок за замяна на продукцията с лошо или влошено 

качество с друга, но не повече от 10% от общата стойност на договора. 

(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 

стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 10. (1) Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на неговия срок; 

 2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни; 

 3. едностранно от Възложителя, без предизвестие при пълно неизпълнение на някое от  

задълженията на Изпълнителя, поети с настоящия договор; 

 4. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят не изпълни 

две заявки в рамките на един месец. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само 

стойността на тези доставки, които са извършени преди момента на прекратяване на договора. 

 6. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят допусне 

просрочване на доставката на закуските повече от два пъти в рамките на един месец. В този 

случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези доставки, които са 

извършени преди момента на прекратяване на договора; 

 7. едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят е допуснал 

доставка на закуски, които не отговарят на изискванията за качество, опаковане и срок на годност 

повече от два пъти в рамките на един месец. В този случай, Възложителят заплаща на 

Изпълнителя само стойността на тези доставки, които отговарят на приетите стандарти за 

качество и опаковане на закуските и са били в срок на годност към момента на доставката. 

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до 

страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в 

писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или 

куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг адрес, 

предоставен писмено от едната страна на другата. Всички тези уведомления и съобщения се 

считат за връчени на датата на получаването им от адресата.  

Чл. 12. (1) Договорът може да бъде изменян само ако са направени в писмена форма, не 

противоречат на действащото законодателство и са надлежно подписани от или от името на 

Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения” се разбира всяко изменение, допълнение, 

заличаване или заместване. 

Чл. 13. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на неговото 

изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по съдебен 

ред.  

Чл. 14. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и останалите действащи към момента на сключване и изпълнение на 

договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България. 

Чл.15. Договорът влиза в сила от ..................01.2016 година. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

за Възложителя: …………............          за Изпълнителя: ………….......... 
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Образец № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта №  

 , издаден на     от                         , с ЕГН            , в качеството 

ми на _______________________________ (посочете длъжността) на      

                       (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на закуски за учениците от І до 

ІV клас в СОУ „Черноризец Храбър” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. на 

Министерски съвет” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам  клаузите в него. 

 

 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за закуска) трябва да бъде в 

съответствие с изискванията на: 

 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 

година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, 

Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 

608/2004 на Комисията; 

 Закона за храните; 

 Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения; 

 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

 Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците; 

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 

пресни плодове и зеленчуци; 

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; 

 Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; 

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните; 

 Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на 

радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; 

 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и 

използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти; 

 Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на 

добавките, предназначени за влагане в храни; 

 Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на 

остатъци от пестициди в храните; 

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в 

храните; 

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни, 

 както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и 

търговията с хранителни продукти и готови за консумация храни. 

 

Приготвяните и/или доставяни от изпълнителя храни да включват храни в необходимите 

количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на 

всички приложими нормативни актове, както и на утвърденото от директора на училището меню 

за съответната седмица. 

Храната следва да бъде приготвяне съгласно сборника рецепти за ученическо столово 

хранене, издателство Техника 2012 година, одобрен с писмо №74-01-73/28.06.2012 година на МЗ 

и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците.  

Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово-зеленчуково съдържание. 

Млякото, млечните продукти и хлябът да са произведени по БДС или еквивалентно. 

 

Доставката на готовата за консумация храна е необходимо да включва следното: 
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Закуска за децата от подготвителен клас учениците от първи до четвърти клас; прогнозен 

брой деца и ученици – 500, прогнозен брой учебни дни - 155; 

 При приготвяне на закуската, участниците следва да се съобразят със следните изисквания 

на Възложителя: 

При приготвяне и доставка на закуската, участниците следва да имат предвид следните 

изисквания на Възложителя по отношение на състава на седмичното меню: 

- Да извършва доставка на закуска, плод и мляко за всеки ученик в училището, 

попадащ в обхвата на програмата. 

- Доставянето мляко да се предлага при температура не по-ниска от 10° С. 

- Прясното мляко да бъде с намалена масленост (1-5% до 2% мазнини ) и да бъде 

- придружено с необходимият брой чаши за еднократна употреба. 

- Алтернатива на млечната напитка са натурален плодов сок, плодово-зеленчуков 

сок, плодов или билков чай. Доставяните сокове да бъдат придружени с необходимия брой чаши 

за еднократна употреба,  

- За алергичните към млякото деца, за децата с непоносимост към лактозата  и 

диабетноболни деца да не се предлагат млечни напитки, съответно чай с мед. 

- Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни 

продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят. 

- Закуските могат да бъдат от следните групи: 

а) сандвичи с млечен продукт /сирене, кашкавал, извара, млечни салати/; 

б) сандвичи с меса /колбаси/, риба или яйца; 

в) сандвичи със зеленчуци; 

г) тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - баници с млечна, зеленчукова или месна 

плънка, пици, сиренки, кифли - не повече от два пъти седмично. 

-   Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти в 

закуските да са с намалена масленост (краве мляко). 

-  Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично трябва да е ръжен или пълнозърнест. 

-  Седмичните доставки трябва да включват следното: В два дни от седмицата да бъде 

доставяна само закуска. В един от дните да се доставя само плод. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с чай, мляко или плодово-зеленчуков сок. В един от дните да се достави 

закуска, придружена с плод. 

 

Доставката на храна се осъществява всеки работен/учебен ден от седмицата: 

 сутрешна закуска от 08:00 в съответния ден; 

 

 Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска се уточняват с директора 

на училището или с определен от него служител в деня преди извършване на доставката, като за 

закуската заявката се подава до 16,30 часа на деня предхождащ доставката. 

 Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба № 5/25.05.2006 г. за 

хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените държавни органи. 

 

 Приготвянето на храната да се извършва съгласно Наредба № 6/10.08.2011 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години и Наредба № 9/16.09.2011 г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 

заведения и училищата. 

 

 Доставената храна да бъде съпроводена с документ за качество. 
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Когато храната се доставя предварително опакована, то опаковката трябва да предпазва 

продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. Всеки 

доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци, пакетирани десерти, закуски и др.) 

да бъде етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и 

предоставянето на храните, придружени от търговски документ или сертификат за годност, 

качество и произход или друг аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона за храните. 

 

Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на 

количествата на доставяната храна, според броя на децата и учениците, които ще се хранят. 

 

Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да 

отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от 

крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други 

норми, установени от действащото в Република България законодателство и на приложимите 

нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани 

държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания. 

 


