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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на настоящата обществена поръчка е 

„Доставки на готова храна по предварителни заявки за учениците в ОУ „Свети свети 

Кирил и Методий” – село Царев брод” по обособени позиции:  

Позиция 1: Осигуряване на закуски за учениците от I-IV клас от ОУ „Свети свети 

Кирил и Методий”;  

Позиция 2: „Осигуряване на обяд за учениците от I-VIII клас, обучаващи се 

целодневно в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”. 

 Срок за изпълнение на малката обществена поръчка – до 15.06.2016 година или до 

изчерпване на средствата. 

1. Доставяне на готовата храна се извършва до село Царев брод, ОУ „Свети свети Кирил и 

Методий”. 

2. Доставянето на хранителните продукти да се извършва с транспорт на Изпълнителя, 

снабден с необходимото оборудване в зависимост от спецификата на превозваните 

продукти.      

 3. Доставянето на готовата храна се извършва на база писмени заявки от упълномощени 

лица от Директора на ОУ „Свети свети Кирил и Методий” чрез периодично повтарящи се 

ежедневни  доставки по двете позиции. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на: 

а/изискванията на Закон за храните,  задължително да са придружени със сертификат за 

качество, произход и годност от производителя или друг изискуем от законодателството на 

страната  документ към датата на доставката; 

б/ Наредба № 5 от 25.05.2006г.(обн. ДВ,бр. 55 от 07.07.2006г.) за хигиената на храните или 

актуализиран неин вариант; 

в/Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 

Европейско техническо одобрение (с или без ръководство), или Признати национални 

технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически 

спецификации по предходните точки; 

г/Наредба № 9  от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността  и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

д/Наредба № 6  от 10 август 2011г за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения. 

2. Транспорт – хранителните продукти следва да бъдат доставяни франко сградата на ОУ 

„Свети свети Кирил и Методий” със специализиран транспорт. При необходимост 

превозните средства, съдовете и/или контейнерите, използвани за транспорт за храни, се 

осигуряват с оборудване за поддържане и наблюдаване на температурите, необходими за 

съхранение на храните. При транспортирането на готовата храна да се спазва изискването 

на  чл. 5.  от Наредба № 9 от 16 септември 2011г за специфичните изисквания към 

безопасността  и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

3. Опаковка  Доставяните хранителни продукти да бъдат със здрави опаковки, с етикети на 

български език и да съдържат информация за вида на стоката,съдържание на хранителните 

продукти по възможност,  производителя, качеството, датата на производство и срока на 

годност, съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните(приета с ПМС № 136 от 2000 г. обн. ДВ, бр.62 от 28 юли 2000 г.) и чл.6 от  Наредба 

№ 9 от 16 септември 2011г за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата.  
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4. Изисквания за качество  
Всяка доставяна готова храна да има вложени хранителни продукти, отговарящи на БДС 

или на еквивалентни стандарти, доказващо се с необходимите сертификати. Опаковките на 

готовата храна да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида 

на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство,  срок на 

годност, съгласно изискванията за етикетирането и представяне на храните. 

Доставката да се придружава от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за 

продуктите от животински произход и сертификат за произход и качество на всички 

вложени хранителни продукти. 

Стоките следва да са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 40% към датата 

на съответната доставка.  

Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. 

Вложеното месо  и месни продукти, риба , рибни продукти  и морски храни   - следва да 

е от Клас „А”, да е нетомблирано и да отговаря на изискванията на : 

- Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и субпродукти от домашни птици; 

- на чл.12 от  Наредба № 6  от 10 август 2011г за здравословното хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения. 

-            На глава  втора  Раздел І  и Раздел ІІІ от Наредба № 9 от 16 септември 2011г 

за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата.  

Доставяните пресни плодове и зеленчуци - трябва да са І /първо/ качество, да са от 

сортове предназначени за консумация в прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на 

външен вид, без повреди причинени от вредители и да отговарят на изискванията на 

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

плодове и зеленчуци. И на Раздел VІІІ от  Наредба № 9 от 16 септември 2011г за 

специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата.  Не се допуска доставката на плодове и зеленчуци, които 

са загнили, развалени и негодни за консумация. 

Доставените или вложени в продуктите кокоши яйца - трябва да са от качество Клас 

„А” и теглова категория „L” и да са маркирани, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 1 от 

09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и опаковани, съгласно чл. 6 

и чл. 7 от същата. Да отговарят на изискванията на Раздел ІV от Наредба № 9 от 16 

септември 2011г за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата.  

Доставяните или вложени в продуктите млека и млечни хранителни продукти да са 

без добавени растителни мазнини, да отговарят на изискванията на  чл.11 от  Наредба № 6  

от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения и специфичните изисквания посочени в Раздел ІІ от Наредба № 9 от 16 

септември 2011г за специфичните изисквания към безопасността  и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата.  


