
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна 

заявка за учениците от VІ СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана, по обособени позиции, 

както следва:  

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг по 

предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас; 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

откритата процедура, получаването на които потвърждаваме с настоящото  

 

Ние, .................................................................................................................................. 

     / наименование на участника / 

адрес на управление:................................................,  

 

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., заявяваме, че желаем да участваме в 

процедурата и предлагаме: 

 

1. Доставяната храна да отговаря на следните изисквания: 

- Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички 

изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

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

- Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни 

актове и да е придружена с необходимите сертификати.  

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на 

Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

- 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; 

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

физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 

- Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 

25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 



- Да отговаря на изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на 

храните и всички изисквания на контролните органи РЗИ и 

- Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 

ученическо и столово хранене, одобрен със заповед на Министъра на МЗ, какато 

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

- Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно през 

учебните дни за периода на действие на договора закуски на учениците от I – IV 

клас включващи сандвич/тестено изделие/плод, като бройката за деня се 

уточнява в заявка.  

- Грамажът на предлаганите закуски да бъде съобразен със сборник рецепти за за 

ученическо столово хранене и бюфети одобрен от МЗ. 

- Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни 

продукти, които в рамките на една седмица да не се повтарят. 

- Тестените закуски и сандвичите да бъдат произведени в деня на консумацията.  

- Закуските да бъдат в индивидуална опаковка за еднократно ползване. 

- Доставката следва да се извършва до 8,30 часа на съответния ден. 

Да изпълним без резерви и ограничения, предмета на поръчката в пълно 

съответствие с техническите спецификации и изискванията в документацията 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат) ........................................................................................... 

 


