
                                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

          за участие в процедура за определяне на изпълнител с предмет 

      „Осигуряване на хранене за децата от подготвителните групи и учениците от първи до 
четвърти клас в Трето основно училище"Ангел Кънчев" за 2015г. по следните обособени 
позиции: 

I обособена позиция:Доставка на  закуска и/или мляко и/или плодове за децата от                                                                                                                                         
подготвителни  групи с 6-годишни деца и учениците от първи до четвърти клас 

II обособена позиция:Дофинансиране на кетърингова доставка –топъл обяд  за 
подготвителни групи с 5-годишни деца на целодневен режим на обучение със спане” 

 

1.Качество 

Доставките на готова храна трябва да отговарят на следните изисквания: 

 Да са висококачествени,пълноценни и безопасни,като отговарят на всички изисквания 

на националното и европейското законодателство в тази насока; 

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

 Да са приготвени от хранителни продукти,отговарящи на изискванията,предвидени в 

Закона за хранитеи свързаните с него подзаконови актове; 

 Да отговарят на изискванията,посочени в Наредба №37/21.07.2009г.за 

здравословното хранене на учениците,издадена от МЗ; 

 Да отговарят на изискванията,посочени в Наредба № 9/16.09.2011г.за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните,предлагани в детските 

заведения и училищата,издадена от Министъра на земеделието и храните; 

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

физиологичните норми на хранене на населението,издадена от МЗ; 

 Да отговарят на изискванията на Наредба №5/25.05.2006г.,издадена от  Министъра на 

земеделието и храните; 

 Да се приготвят съгласно”Сборник рецепти за ученическото столово хранене”, 

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

спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците; 



 Основните компоненти трябва да включват разнообразни хранителни продукти и 

кулинарни изделия,като влаганите меса и колбаси не трябва да са тлъсти, млечните 

продукти  да са  с намалена масленост,а използваното брашно да е пълнозърнесто 

или ръжено; 

 

2.Доставки 

Участникът,определен за изпълнител,трябва да извършва ежедневно  две доставки на 

адрес гр.Варна, ул.”Роза”, №23,Трето ОУ”Ангел Кънчев” в  часовия график от  7.15ч. до 

7.30ч. /готови закуски за 394 ученици/ и от  11.15ч. до 11.30ч. /готови закуски за 136 деца     

и ученици и топъл обяд за 41 деца/.Всяка отделна доставка следва да се придружава от 

приемо- предавателен протокол,в който да са описани бройки от доставяната храна,вид, 

състав,дата на производство и трайност. Храните следва да се доставят в самостоятелна 

опаковка,предпазваща продукта от външно замърсяване,следва да са етикирани и без 

променени органолептични характеристики.Доставяната храна следва да е произведена в 

деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за 

консумация,като до този момент следва да са съхранявани при подходящи условия. 

 

 

3.Гаранции 

В офертата по образец кандидатите декларират: 

1.Изпълнението на обекта на поръчката е в съответствие с изискванията и условията на 

документацията за участие. 

    Гаранции ,че при възлагане поръчката по договора ще се изпълнява съгласно офертата. 

   Гаранции за възможности за изпълнение обекта на поръчката и в срок,в съответствие с 

поставените от възложителя изисквания в документацията за участие и спазвйки 

българското и европейското законодателство. 

2.При изготвяне на ценовото предложение са включени всички разходи,свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид  и обхват. 

3.В случай на рекламация за доставена храна,от представляващия възложителя или от 

определено от него лице,ще се достави храна,отговаряща на изискванията и на 

нормативните актове,като транспортните разходи за неприетата доставка  са за сметка на 

доставчика. 

 

 

 


