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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  

 
 

за първа обособена позиция: ”Приготвяне и доставка на  готова храна в 

готов за консумация вид, индивидуална опаковка – тип „Закуска” за учениците 

от І до ІV клас на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”. 

 

  ІІ. Срок на изпълнение 

Срокът на изпълнение на настоящата поръчка е от 15.09.2015 г. до 31.05.2016 г. 

 ІІІ. Прогнозно количество: Към момента прогнозния брой ученици е 269, като 

прогнозния брой учебни дни за срока на договора е 161. 

 Възложителят има право ежедневно да променя броя на заявените закуски според 

броя на присъстващите ученици, а при промяна броя на учениците, Възложителя е 

длъжен да уведоми Изпълнителя. 

       ІV. Място на доставка – столова за хранене, намираща се на І етаж в СОУ “Д-р 

Петър Берон” гр.Свиленград”, ул.”Отец Паисий” №28 

      V. Време на доставка: Доставките да се извършват ежедневно (всеки учебен ден), 

по заявка на възложителя, подадена по телефона до 8:00 часа на текущия ден. Заявката 

включва информация за броя на закуските за деня. Заявената храна да се доставя до 

9:00 часа в столовата на СОУ “Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”. 

     VІ. Транспорт: Доставките да се извършват с транспорт на изпълнителя, 

отговарящи на изискванията за транспорт на храни, съгласно изискванията на Наредба 

№5 за хигиената на храните от 25.05.2006 г. на Министерство на земеделието и храни. 

      VІІ. Цена за извършване на услугата и начин на плащане 

1. Прогнозната стойност на услугата е до 16 457,42 лв. (шестнадесет хиляди 

четиристотин петдесет и седем лева, четиридесет и две стотинки) без ДДС и 19 748,90 

лв. (деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и осем лева, деветдесет стотинки) с 

ДДС, като цената на една закуска на ден на един ученик да не надвишава 0,38 лв. без 

ДДС и 0,46 лв. с ДДС. В цената е включена стойността на закуската, разходите по 

опаковката и транспортните разходи до мястото на изпълнение.  

2. Заплащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на 

представяне на фактура оригинал, съгласно приемо-предавателни протоколи, 

подписани двустранно за действително доставения брой закуски, по банков път, с 

платежно нареждане по сметка  на Изпълнителя. 

     VІІІ. Изисквания към приготвянето на храната: 

        1. Храната да бъде приготвяна съгласно “Сборник рецепти за ученическите 

столове и бюфети”, издателство “Техника”, 2012, одобрен от МЗ и храните да 
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съответства на грамажа спрямо възрастовата група на учениците, съгласно 

изискването за балансирано и рационално хранене.  

  2. Седмичните менюта да бъдат изготвени съвместно от медицинското лице в 

училището и представител на изпълнителя.        

     3. При съставяне на седмичното меню, хранителните продукти да отговарят на 

изискванията на: 

     -  Закона за храните. 

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

издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 2.08.2005 г. 

    - Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена 

от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от 

15.09.2009 г. 

        - Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от 

Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от 

20.10.2011 г.           

        4. Храната се приготвя в деня на доставката й. Не се допуска предлагане  на 

храна от предишния ден. 

           5. Закуските да са разнообразни и да не се повтарят в рамките на една седмица. 

    6. Храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за 

хранене на деца. 

          7. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни.  

 Пакетираните храни, доставяни на училището, трябва да са етикетирани и 

маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните, приета с ПМС № 136 от 19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.). 

Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. 

Не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл 

срок на трайност. 

   8. Да гарантира пълна подмяна на готовата храна, тип „Закуска” с отклонение в 

качеството. 

   9. При приготвянето на храната Изпълнителят следва да спазва изискванията за 

хигиена и добри вкусови качества на храните и да се съобразява с добрата 

производствена практика при осъществяване на подобна дейност. Храната трябва да 

отговаря на изискванията на БДС или еквивалентен такъв. 

   Да не влага продукти с изтекъл срок на годност. 

        10. Да се гарантира доставянето на конкретно заявеното количество до крайния 

получател. 

         IX. Изисквания към участниците: 

        1. Храната да се доставя от обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за храните, 

като удостоверенията са издадени от Българска агенция по безопасност на храни – 

Областна дирекция по безопасност на храните. 

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

управление безопасността на храните (декларация от участника (свободен текст) за 

въведена система НАССР  за производство на безопасни храни). 

        3. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, необходим за 

извършване на доставките, както и валидни разрешителни за превоза на хранителни 

стоки, издадени от Българска агенция по безопасност на храни – Областна дирекция по 

безопасност на храните, съгласно Закон за ветеринарно – медицинската дейност и 



Регламент (ЕО) №852/2004. При повреда на транспортното средство и налагане на 

смяната му с друго ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

като представя необходимите документи и разрешителни за новото превозно средство. 

   4. Всяка доставка да бъде придружена от:   

      - декларация /свободен текст/, в която декларира, че храната е приготвена при 

спазване на санитарно – хигиенния режим на РБългария за производство на 

хранителни продукти; 

          - приемо – предавателен протокол за действителния брой доставена готова 

храна, тип “Закуска”  за деня. 

 

 Забележка: Декларацията да съдържа задължително следният текст: 

 Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

    5. При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, 

глава ІV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 

април 2004 г. относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, 

раздел ІV на Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр.55 от 

07.07.2006 г.). 

  6. Раздаването на готовата храна, тип “Закуска” да се извършва от лице на 

фирмата Изпълнител, което да притежава валидна здравна книжка.       

           7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията, да откаже приемането на част или цялото количество храна, както и да 

откаже да заплати съответното възнаграждение. 

          8. При констатирани недостатъци на храната от представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно качеството и количеството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

отстрани за своя сметка недостатъците в срок до 30 (тридесет) минути. 

 

 

Изготвил: 

 

  Еленка Ганчева 

  Медицински фелдшер 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


