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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

"Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на ДГ "Малина" –  

гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48" 

 

1. Предмет и количество. 

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е "Приготвяне и доставка на 

храна (кетъринг) за нуждите на ДГ "Малина" – гр. Пловдив, ул. „Кичево“ № 48". 

Поръчката се възлага за срок от 12 месеца от датата на сключване на договора. 

1.2. Изпълнителят следва да приготвя и доставя ежедневно в работните дни 

закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска за 210 деца и само обяд за 13 

правоимащи в детската градина. Данните са към датата на публикуване на настоящата 

поръчка и подлежат на промяна в хода на изпълнение на поръчката. 

1.3. За децата в детската градина един храноден включва: закуска, подкрепителна 

закуска, обяд и следобедна закуска. Грамажът на закуската и следобедна закуска е по 

дадената рецепта в менюто, подкрепителна закуска - плод 100 гр., грамаж на обяд /пак по 

рецепта/: супа - 100 грама, основно - 130 гр., плод - 100 гр.  

1.4. За правоимащите от персонала в градината един храноден включва обяд: 

- супа – 200 гр., основно ястие – 250 гр., 2 филии хляб и плод – 100 гр.; 

2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката. 

2.1. Храната следва да бъде приготвяна и доставяна при спазване на изискванията 

на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детските заведения, издадена от Министъра на здравеопазването, Наредба № 8 от 

04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно 

на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при 

организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието, 

храните и горите, както и всички нормативни изисквания на националното и европейското 

законодателство. 

2.2. Пресните плодове и зеленчуци трябва да са без остатъчни количества 

пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности, да отговарят на 

изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение I, част А и 

част Б на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията, да са клас на качество 

I, окачествени в съответствие с Наредба № 16 от 28 Май 2010 г. за изискванията за 

качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 

2.3. Вложени при приготвянето на храната продукти трябва да отговарят на горните 

изисквания, да не са съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО) и да не са обработени с йонизиращи лъчения. 

2.4. Дневното меню (храноден) на всяко дете следва да включва закуска, 

подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска, и да отговаря на изискванията 

съгласно „Сборник с рецепти и наръчник за хранене на децата от 3 до 7 годишна възраст” 
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(изд. „Техника”, София, 2004 г.). При изменение или допълнение на Рецептурника, 

изпълнителят трябва да приведе услугата в съответствие с изискванията за съдържание и 

приготвяне на ястията съгласно актуалния Рецептурник, при непроменени други условия 

на договора. В този случай, изпълнителят трябва да приведе в съответствие с актуалния 

Рецептурник и номерата на рецептите от посочените в настоящата спецификация дневни 

менюта. 

2.5. Доставките следва да се осъществяват последния график: 

- закуска и подкрепителна закуска - от 8.30 ч. до 8.40 ч. 

- обяд и следобедна закуска - от 11.30 ч. до 11.40 ч. 

- следобедна закуска /по изключение, когато храната е бързоразваляща се или по 

други причини не може да се съхранява на стайна температура от обяда до часа за 

следобедна закуска/ - от 14.00 ч. до 14.30 ч. 

2.6. Храната следва да е приготвена в деня на доставката и да е готова за 

консумиране без необходимост от допълнителна обработка и затопляне. Когато съгласно 

менюто се доставя топло ястие, то следва да се достави в термофорни съдове (които ще 

бъдат връщани при следващата доставка), така че температурата му към момента на 

доставката да не е по-ниска от 66 
о
С. Когато естеството на закуските позволява, те могат 

да бъдат доставени в индивидуални опаковки, които да запазват качеството и целостта на 

закуската. 

2.7. Храната следва да бъде приготвяна в обект, регистриран по чл. 12, ал. 2 от 

Закона за храните, и да се превозва с транспортни средства, притежаващи валидно 

удостоверение за регистрация за превоз на храни, вкл. от животински произход (чл. 246 от 

ЗВМД), издадено от съответния компетентен орган. 

2.8. Доставките следва да се осъществяват ежедневно франко адреса на детската 

градина в гр. Пловдив, ул.“Кичево“ № 48.  

2.9. Храната следва да се приготвя съгласно седмично меню, което ще одобрява от 

директора на градината, като менюто ще се подава на изпълнителя до 16.00 ч. в последния 

работен ден от предходната седмица. Приложените към ценовото предложение седмични 

менюта са примерни и възложителят не е задължен да ги спазва. 

2.10. Броят порции закуска и подкрепителна закуска ще бъдат подавани на 

изпълнителя до 16 ч. на предния ден на база присъствалите през деня деца. Броят на 

порциите за обяд и следобедна закуска ще бъдат подавани до 8.40 ч. според броя на 

присъстващите през съответния ден деца и правоимащи. 

2.11. За всеки вид ястие изпълнителят следва да предоставя на възложителя 

сертификат или друг еквивалентен документ, указващ името на изпълнителя, произхода, 

качеството, датата на приготвяне и срока на годност на ястието, както и условията за 

неговото съхранение, както и документ, в който са описани вложените при приготвянето 

на храната продукти. При доставяне на хляб или други продукти, които не са били 

допълнително обработвани от изпълнителя, следва да се представят сертификати за 

произход, качество, срок на годност и условия за съхранение, издадени от производителя. 

2.12. Приготвената храна трябва да бъде транспортирана и доставяна в термофорни 

съдове. Съдовете се осигуряват от и за сметка на изпълнителя, и ще му бъдат връщани 
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след освобождаването им или при следваща доставка. Когато е приложимо, закуската 

може да се доставя в индивидуални опаковки. 

2.13. Приготвената храна за правоимащите служители следва да се транспортира и 

доставя като индивидуални порции, опаковани в индивидуални опаковки за еднократна 

употреба, предназначени за хранителни цели, с форма и размери съобразени с вида на 

технологичната обработка на храната. 

2.14. В случаите, когато съгласно заявеното от Възложителя меню следва да се 

достави топла храна/ястие, то температурата на съответното ястие към момента на 

доставката трябва да е не по-ниска от 66°С. 

2.15. Плодовете и зеленчуците за закуската и/или подкрепителната закуска 

(портокали, мандарини, грейпфрути и др.) трябва да се доставят почистени от корите. 

2.16. В приемо-предавателния документ се описват видът и количеството на всяко 

приготвено ястие. Отговорно длъжностно лице от детската градина приема доставката 

чрез подписване на приемо-предавателния документ, само след като се увери, че 

приготвената и доставена от изпълнителя храна отговаря по вид и количество на 

подадената заявка. В тази връзка отговорното длъжностно лице от детската градина има 

право да преброи и/или претегли доставената храна. При констатирани нередности и/или 

отклонения от договорената услуга, същите ще бъдат отстранявани в срок до 1 (един) час 

от съставянето на рекламационен протокол. 

2.17. Изпълнителят е длъжен да заделя и съхранява проби от дневното меню, които 

се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 

часа. Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя една дегустационна порция 

от приготвената храна за деня, която не се заплаща от Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да изготвя и съхранява продуктов набор един път в месеца, 

съобразно изисквания на РЗИ - Пловдив - Дирекция „Профилактика на болестите и 

промоция на здравето". Продуктовия набор се прави за 5 (пет) дневен период, по избрана 

от Възложителя седмица. Оригинал на продуктовия набор се предоставя на Възложителя 

за подпис. 

Възложителят може по време на изпълнение на договора да извършва контрол по 

неговото изпълнение, като изпраща в сертифицирани лаборатории проби от храната, взети 

на произволен принцип, за да се избегне възможността за злоупотреби на Изпълнителя с 

изискванията за качество и безопасност на храната. 

 

Приложение:  

Примерни седмични менюта за 10 седмици за периода 04.05-10.07.2020 г. 


