
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ   НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ: 

 

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ 

ЯСТИЯ-КЕТЪРИНГ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА ОБЕДНО ХРАНЕНЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 6-ТИ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА I ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ”, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

 
 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕ И 

ДОСТАВКИТЕ 
 

 

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

СПЕЦИФКАЦИЯ и приложенията към нея и в проекто-договора. 

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. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да отговарят 

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

за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на страндартите 

на Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 (ЕО). 

2.9. 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. 
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2.10. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 

2.11. Храната да се приготвя в деня на доставката. 

2.12. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 

2.13. Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

участието на диетолог за период от един месец и се представят за одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за следващия.  

2.14. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно от ястията – супа или основно 

ястие по Обособена позиция № 1. 

2.15. В празничните дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, съгласно 

настъпващия празник. 

2.16. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 

2.17. Доставката на храните ще се извършва в индивидуална опаковка от РРММ за 

еднократна употреба за ОП № 1. 

2.18. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по 

настоящата обществена поръчка. 

2.19. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за 

управление безопасността на храните. 

2.20. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно приложенията по 

обособени позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП № 1. 

2.21. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с 

отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час 

в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този случай Изпълнителят доставя 

до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно храна е за 

сметка на Изпълнителя. 

3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да приготвя и ежедневно доставя на 

следния адрес: І ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, 

По позиция 1:  обедна храна до 11,30  часа; 

3.1. Всеки обяд трябва да съдържа мимимум две ястия: 

 - първо: супа или салата;     

 - второ: основно ястие; хляб;   

  трето: десерт. 

3.2. Храната се доставя в отговарящи на изискванията съдове, предварително опакована, 

като опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя 

органолептичните му характеристики. Представя. 

3.3. Представя се Примерно меню за обяд, изготвено с участието на медицински 

специалист и отговарящо на изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните 

норми за хранене на населението и Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословното хранене на 

учениците. В седмичното меню да бъде посочен грамажът на порциите. 

 

II. ОБЕМ 

Обемът на доставките на храна за обяд за учениците на Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий” 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. Изпълнителят по договора не може 

да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му възложени доставки.  
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III. Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура е: Първо основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев.  

 

ИЗГОТВИЛ……………………………………………………………………………….. 


