
1 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА  

166 ДГ „ВЕСЕЛУШКА“ - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” -  СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

 

Участниците трябва да изготвят своите оферти в съответствие с нормите на ЗОП, 

ППЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявата и настоящата документация за 

участие.  

 

Всички документи  в офертата следва да бъде прономеровани /т.е. последователно 

номериран/ и прошнуровани и подписани от участника. 

 

Офертата следва да съдържа: 

 

-  Заявление за участие – съгласно приложения образец към настоящата документация. 

 

-  Административни сведения – съгласно приложения образец към настоящата 

документация. 

 

- Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23, ал.6 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие 

от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; пълни доказателства за 

правоспособност и представителна власт; когато участникът е чуждестранно лице /съответен 

еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която 

са установени, които се представят в  официален превод, извършен от преводач, който е 

вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи 

за извършване на официални преводи. 

 

- Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата /ако е 

приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/. 

 

- При участници – обединения, които не са юридически лица - документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че 

обединението все още не е регистрирано в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, 

задължително се прилага и нотариално заверено копие от договора за създаване на 

обединението. 

 

-  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – съгласно 

приложен образец. 

 

- Справка за оборота от доставки, които са идентични или сходни  с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно чл.62, 

ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложения образец към настоящата документация. 

 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 /или 

еквивалент/, сертификат за внедрена система за управление и безпопасност на храните EN 

ISO 22000:2005 /или еквивалент/ - копия, заверени от участника /с „вярно с оригинала“/. 

Сертификатите трябва да бъдат  с област на приложение продажба и доставка на хранителни 
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продукти, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от 

друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за 

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или 

да отговарят на изискванията за признаване съгласно  чл.5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието – чл.64, ал.3  и ал. 5 от ЗОП - срока на 

валидност следва да е поне 3 /три/ месеца от датата на входиране на офертата. 

 

- Сертификат за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника копие/ - 

чл.64, ал.5 от ЗОП - документът следва да се представи на съответния чужд език заедно с превод на 

български език, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 

- Доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол за съответствие - 

обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да съответства на продуктите, за които 

участникът подава оферта  – заверено копие на договор и заверено копие на заповед за акредитация. 

 

- Удостоверение по чл.12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите на участника 

за производство и търговия с храни, обхващащо всички групи храни –  копие, заверено от 

участника. В удостоверенията за търговия с продукти от животински произход трябва да 

бъде отбелязано, че участникът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, 

Регламент (EO) 853/2004. Удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните 

следва да бъдат издадени от съответната областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението на обекта след 01.01.2007 година;  

 

- Справка-декларация за собствени и/или наети транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 от 

ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

   Минимално изискване: участникът следва да разполага за нуждите на настоящата 

поръчка с минимум 2/два/ броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/ броя автомобили за 

превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Справката да е придружена с 

копие от регистрационните талони /а за несобствените автомобили – и копие от договорите 

за наем, лизинг или други, удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на 

участника за целия срок на настоящата поръчка/, с които се удостоверява собствеността на 

автомобилите /или съответно, разположението им на участника за нуждите на поръчката/, 

както и документи за общата товароносимост на специализираните превозни средства. 

Прилагат се задължително и валидни разрешителни за превоз на името на участника, 

съгласно изискванията на Българската агенция за безпопасност на храните /БАБХ/. 

Документите се представят като копие, заверено от участника. 

 

- Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката /чл.64, 

ал.1, т.6 от ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

 

-Декларация за ползване на подизпълнители - когато участникът предвижда участие на 

подизпълнители, всеки от тях трябва да представи горепосочените документи. 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: документите по-горе се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите 

се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор, с изключение на удостоверението по чл.12 от Закона за храните, което 

се представя от всички участници в обединението. 
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-  Ценово предложение  – съгласно приложен образец. 

 

 

Общи изисквания към участниците  

 

Изисквания за личното състояние на участниците:  

 

1. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП и за 

доказване съответствието с това изискване трябва да  представи:  

1.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – съгласно 

приложения образец към документацията за участие; 

1.2. Когато участникът е обединение всяко физическо или юридическо лице, включено 

в обединението представя Декларация за липсата  на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 

и 7 от ЗОП. 

   

2. Участникът трябва да спазва предвидените забрани в Закона за мерките срещу 

изпиране на пари (ЗМИП) и в Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици, и за доказване на 

съответствието с това изискване трябва да  представи:  

2.1. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП за действителния собственик на 

дружеството; 

2.2. Декларация по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) за 

посочване на източника на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение; 

2.3. Декларация по чл.3, т.81 и 42 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици. 

 

 

                                                 
1 3, т.8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се 

забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 

нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.” 
2 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

„3 не се прилага: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 

Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - 

физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 

физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 

собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.” 
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Специални изисквания към участниците 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1.1. Участниците трябва да имат разработена и внедрена система за анализ и контрол 

на критичните точки - НАССР система за управление на безопасността на храните. В 

случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по стандарт EN ISO 

22000:2005 или еквивалентен, с обхват на приложение доставка на храна и хранителни 

продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP 

система; 

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участникът трябва да 

представи: 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 /или 

еквивалент/ и Сертификат за внедрена система за управление и безопасност на храните 

EN ISO 22000:2005 /или еквивалент/ - копия, заверени от участника /с „вярно с 

оригинала“/.  

Сертификатите трябва да бъдат с област на приложение продажба и доставка на 

хранителни продукти и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване 

съгласно  чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието /чл.64, ал.3  и ал. 5 от ЗОП/. 

- Сертификатът за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника 

копие/ - чл.64, ал.5 от ЗОП - следва да се представи на съответния чужд език заедно с 

официален превод на български език, извършен от преводач, който е вписан в списък на 

лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване 

на официални преводи. 

 

 

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 

За доказване на своето икономическо и финансово състояние участникът трябва да 

представи Справка за оборота от доставки, които са идентични или сходни  с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно 

чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложения образец към документацията за участие; 

 

  

Изисквания за Технически и професионални способности на участниците:  

1.1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета материална база - обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти на територията на Област София-

град, който е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните. 

1.2. За доказване съответствието с изискването по т.1.1. участникът трябва да 

представи Удостоверение по чл.12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите на 

участника за производство и търговия с храни, обхващащо всички групи храни –  копие, 

заверено от участника. В удостоверенията за търговия с продукти от животински 

произход трябва да бъде отбелязано, че участникът отговаря на изискванията на 

Регламент (EO) 852/2004, Регламент (EO) 853/2004. Удостоверението за регистрация по 

чл.12 от Закона за храните следва да бъдат издадени от съответната областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта след 01.01.2007 година. 
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2.1.Участникът следва да разполага за нуждите на настоящата поръчка с минимум 2/два/ 

броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/ броя автомобили за превоз на хранителни 

продукти от неживотински произход.  

2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.2.1. участникът следва да 

представи справка за автомобилите, с които разполага, придружена с копие от 

регистрационните талони /а за несобствените автомобили – и копие от договорите за 

наем, лизинг или други, удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на 

участника за целия срок на изпълнение на настоящата поръчка/, с които се удостоверява 

собствеността на автомобилите или съответно разположението им на участника за 

нуждите на поръчката/, както и документи за общата товароносимост на 

специализираните превозни средства. Прилагат се задължително и валидни разрешителни 

за превоз на името на участника, съгласно изискванията на Българската агенция за 

безопасност на храните /БАБХ/. Документите се представят като копие, заверено от 

участника. 

 

3.1. Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за качественото и 

професионално изпълнение на обществената поръчка; 

3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1. участникът следва да 

представи Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на 

поръчката /чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

 

4.1. Участникът трябва да разполага и/или да има достъп до акредитирана лаборатория за 

изпитване и контрол за съответствие;  

4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.4.1. участникът следва да 

представи доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол 

за съответствие - обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да 

съответства на продуктите, за които участникът подава оферта . 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението.   В този случай  участникът представя  - копие на договора за обединение, 

а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият.  

Когато участникът е обединение всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението трябва да представи:   

1.1. данни за ЕИК по  чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата; 

1.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП; 

1.3. Документите за подбор се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

Когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, 

договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
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БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено. 
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ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

от               ................................................................................................................. 

                                                  /пълно наименование на участника/  

с  ЕИК/ код по Булстат      ........................................ /или съответно, ЕГН за физ.лица/,  

със седалище и адрес на управление:   ................................................................................., 

представляван  от ........................................................................................ /трите имена/,  

 с ЕГН .................................,  в качеството на .........................................................  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, 

гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23 като за целта подаваме 

настоящата оферта при условията и по реда на чл.187 – 188 във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП. 

1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

обявата, които се отнасят до изпълнението на обществената поръчка, в случай че същата ни 

бъде възложена. 

2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

определени в приложения към обявата проект на договор.   

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно: 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

(наименование на третото/тите лице/а, описание на ресурсите, които третото лице ще 

предостави на изпълнителя) 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка (в %) 

5. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

        6.  В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 000 /хиляда/ лева във формата на  

................................ /чл.111, ал.7 от ЗОП/. 

 

 

Град София 

Дата:                                                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

                                                                                             /имена, длъжност/ 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

във възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  

с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, гр.София, СО 

- район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” 

 

1. Наименование на участника : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес за кореспонденция : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

/пощенски код, град/ село, община, квартал, улица №/ бл., ап./ 

ЕИК : ........................................ , или съответно код по БУЛСТАТ: ........................ 

Телефон: …………………………………… 

Факс:………………………………………… 

Имейл :…………………………………………… 

3. Лице, представляващо участника по учредителен акт :  

................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

Лична карта .............................................. 

Адрес ....................................................... 

4.  Лице за контакти по поръчката : ................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

5.  Обслужваща банка на участника : 

...................................................................... 

IBAN …………………………………….. 

BIC ………………………………………… 

6.  Титуляр на сметката : ………………………………….. 

 

Дата:                                                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 /имена, длъжност/  
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Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по  чл.54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на ............................................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 

(име/ наименованието на участника) 

в качеството си на участник във възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район 

„Лозенец“, ул. Горски пътник №23” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1.   Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/  за престъпление по 

чл.108а, 159а-159г, 172, 192а, 194-217, 219-252, 253-260, 301-307, 321 и 321а, 352-353е от 

Наказателния кодекс; 

2.  Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за престъпление, 

аналогично на изброените  в т.1,  в друга държава-членка или трета страна; 

3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. за представляваното от мен дружество не е налице неравнопоставеност в случаите 

по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

5. представляваното от мен дружество не е:    

а) представяло документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   

 6. лично  за мен няма конфликт на интереси3, който не може да бъде отстранен. 

                                                 
3 Съгласно §2, т.21. от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители 

или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (ЗПКОНПИ) и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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 Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

   

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

Дата, ..............................                                             Декларатор:             ................................ 

                                                                                                                                    /подпис / 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП 
  

 Долуподписаният /-ната/............................................ с лична карта № ………….,  

издаден на……………………. от……………………………….., с ЕГН……………………….., 

в качеството ми на…………………………(посочете длъжността) на  

…………………………………………….(посочете фирмата на участника) - участник в 

избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет предмет „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район 

“Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

  
Действителен собственик по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на на 

представляваното от мен дружество е /са/ следното/ите физическо/и лице/следните 

физически лица/:  

1. ………………………………………………………  

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН : ………………………………………………….. 

Постоянен адрес : ……………………………………. 

Гражданство : ………………………………………… 

Документ за самоличност : …………………………. 

  

2. ………………………………………………………. 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН : ………………………………………………….. 

Постоянен адрес : ……………………………………. 

Гражданство : ………………………………………… 

Документ за самоличност : …………………………. 

NB! Попълва се съобразно броя на лицата 

  
Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

  

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

наказателна отговорност  по чл.313 от Наказателния кодекс.  

  

 

 

 ...............................г.                                                                 Декларатор: 

гр.............................. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.66, ал.2 от ЗМИП 
  

Долуподписаният /-ата/ ………………………………  с лична карта № ……………………, 

издаден на ……………………. от ……………………, с ЕГН…………………….., в 

качеството ми на ………………………….(посочете длъжността) на  ………………………. 

(посочете фирмата на участника) - участник в избора на изпълнител на обществена 

поръчка  с  предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ 

„Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при условията 

и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
   

във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМИП 4декларирам, че  

 основната дейност на дружеството е……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за 

възлагане на обществената поръчка имат следния произход: ………………………  

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

  

  

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 

 

  

                                                 
4 Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще 

внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице  - 

декларацията се подписва от него. 
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 ДЕКЛАРАЦИЯ5  

по чл.3, т.86 и 47 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици 
 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 

ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с  

/ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: ...................................................................... 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

/ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:..............................................  

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т._____ от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

                                                 
5 Когато участникът е обединение/ консорциум тази декларация се подава и от всички участници  в 

обединението/консорциума.   
6 3, т.8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се 

забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 

нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.” 
7 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

„3 не се прилага: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 

Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - 

физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 

физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 

собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.” 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

  

  

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 
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СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП 

за оборота от доставки, които са идентични и сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три приключили години  

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 

ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

през последните 3 /три/ финансови години, считано до датата на подаване на 

настоящата  оферта, сме изпълнили следните доставки, които са идентични или сходни 

с предмета на конкретната обществена поръчка, а именно: 

 

 

№ 

 

Предмет на 

изпълнената доставка 

и кратко описание 

Крайна дата на изпълнение на 

доставката 

Получател на 

доставката 

    

    

    

 

В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства: 

..................................................................................... 

....................................................................................... 

 

 

Известна ми е отговорността по  чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 /имена, длъжност/  
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СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП  

за транспортни средства, с които разполага участникът 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 

ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

         Представляваният от мен участникът разполага със следните транспортни 

средства за изпълнение на обществената поръчка, а именно:  

 

  №  Вид, марка на автомобил и рег. № Собствен/ нает 

                 Хладилни автомобили 

  .     .   ...... 

    

Автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход 

    

    

        

  Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Приложения към настоящата справка: заверени копия на регистрационните 

талони (а за несобствените автомобили – и копие от договорите за наем, лизинг или др., 

удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на участника за целия срок 

на настоящата поръчка), и за общата товароносимост на специализираните превозни 

средства.  Прилагат се задължително и валидни разрешителни за превоз на името на 

участника, съгласно изискванията на Българската агенция за безпопасност на храните 

/БАБХ/ -  общо ……. бр. 

 

 

          Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

 /имена, длъжност/  
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СПИСЪК   

по чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП 

на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката   

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 

ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

         

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка ще участват следните работници 

и/или служители, които ще отговарят пряко за изпълнението на поръчката, включително 

за контрола на качеството в съответствие с чл.23 от Закона за храните: 

 

№ Трите имена 

на работника 

или 

служителя  

Заемана 

длъжност  

Професионална 

квалификация 

/направление, № 

на документ, 

година на 

придобиване, 

издател/ 

Образование 

/специалност, № 

на диплома, 

година и учебно 

заведение/ 

Професионален опит 

по специалността / 

общ трудов стаж за 

неквалифицирания 

персонал  

 ......     

      

      

      

      

      

      

 

2.    Декларирам, че посочените лица са на разположение на участника, който 

представлявам, за срока на изпълнение на настоящата поръчка, а в случай, че някое от 

посочените лица напусне, почине или поради други причини изпадне в невъзможност за 

изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, се задължавам да осигуря друго лице 

с квалификация и опит, съответстващи на законовите изисквания и изискванията на 

възложителя във връзка с качественото изпълнение на поръчката. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

                       Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

        /имена, длъжност/  

 



18 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл.66, ал.1 от ЗОП 

за съгласие от подизпълнител8  

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с  

обявеното възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. 

Горски пътник №23” при условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

  

1. От името на представляваното от мен търговско дружество:  

 

..................................................................................................................................................,  

 (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 че  е съгласно да участва като подизпълнител  на  

 

..................................................................................................................................................,  

(наименование на участника в процедурата, на който лицето ще бъде подизпълнител) 

  

 ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка.  

  

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

.............................................................................................................................................................. 

(изброяват се конкретните дейности, които това дружество ще изпълнява като 

подизпълнител)   

  

3. В съответствие с чл.66, ал.2 от ЗОП представям декларация за доказване на липсата на 

основания за отстраняване от процедурата по чл.54, ал.1, т.1 - т.5 и т.7 от ЗОП на 

дружеството. 

 

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства по т.3, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

 

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

наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.  

         

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 

                                                 
8 Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и 

при изпълнението на обществената поръчка. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай 

че са повече от един.  
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От            

………………………………………………………………………………………..……................  

/ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА/ 

 с ЕГН………………………………, или съответно……………………………............................  

                                                                                                                                        /ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА/  

с ЕИК……………………………………………….,  

 със седалище и адрес на управление:…………………………………………………… 

                                                                                                                       /АДРЕС НА УЧАСТНИКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ/ 

телефон:……………………………………………. 

факс:……………………………………………………, 

в качеството си на участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ „Веселушка“, гр.София, СО 

- район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23”  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА, 

 

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на обществената  

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 166 ДГ 

„Веселушка“, гр.София, СО - район „Лозенец“, ул. Горски пътник №23” при условията 

и по реда на чл.187 – 188 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, заявявам, че представляваното 

от мен дружество/обединение предлага и поема ангажимент да изпълни предмета на 

обществената поръчката, ако бъде определено за изпълнител, в съответствие с изискванията 

на Възложителя при следните  финансови условия: 

 В ценовото предложение са включени всички разходи във връзка с изпълнението 

на обществената поръчка; 

 Ценовото предложение съответства на действащите нормативни актове и 

изискванията на възложителя ; 

 

Предложените в следващата таблица цени са крайни и включват всички разходи във 

връзка с изпълнението на обществената поръчка в т.ч. транспортни и други разходи.  

 

І. 
МЛЕЧНИ И МЕСНИ ПРОДУКТИ И 

БАКАЛИЯ 
   

 

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

 

Ед.цена с 

ДДС 

1.  Пуешко месо - филе /замразено/ 

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

2.  Патешко месо - филе /замразено/ 

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

3.  
Пилешко бутче, обезкостено 

/замразено/   

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 



20 

 

4.  Пилешко филе – охладено  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

5.  Пилешко филе - замразено  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

6.  Пиле – цяло, клас „А“ /замразено/  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

7.  Телешко месо, шол  – охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

8.  Телешко месо, шол  – замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

9.  Телешко месо, плешка - охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

10.  Телешко месо, плешка - замразена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

11.  
Свинско месо, бут  без кост - 

охладено  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

12.  
Свинско месо, бут  без кост - 

замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

13.  Свински месо, шол - охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

14.  Свински месо, шол - замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

15.  Свинско месо, плешка - охладена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

16.  Свинско месо,  плешка - замразена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 
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17.  Свинско филе - охладено  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

18.  
Кайма  - със съдържание 60% телешко 

и 40 % свинско месо - охладена    

УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

19.  
Кайма  - със съдържание 60% телешко 

и 40 % свинско месо - замразена 

УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

20.  Агнешко месо, плешка - охладена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

21.  Агнешко месо, бут - охладен 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

22.  Заешко месо - замразено 

 Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг 

± 0.2 

 

23.  Сух колбас  
УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

24.  Кренвирши свински 
УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

25.  Шунка свинска 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 

Вакуум 

опаковка на 

производител 

 

26.  Пуешка шунка  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Вакуум 

опаковка на 

производител 

 

27.  

Пастет детски – еднороден цвят, 

характерен за вида; еднородна смляна 

маса без отделяне  на течност и 

въздушни мехурчета. 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

28.  Риба сьомга - филе, охладено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

29.  Риба сьомга - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

30.  Риба сьомга - котлет, замразен 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

31.  
Риба сьомгова пъстърва - филе, 

замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 
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32.  Риба хек - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

33.  Риба мерлуза – филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

34.  Риба пъстърва - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

35.  Риба скумрия - филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

36.  Акула - котлет, замразен 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

37.  Риба тон – филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Полиетиленова 

опаковка от 1-2 

кг 

 

38.  
Сирене от краве мляко  - бяло 

саламурено  

БДС 15:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В кутии по 8 кг  

(без саламурата) 

 

39.  
Сирене от краве мляко - бяло 

саламурено  

БДС 15:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум 

опаковка по 1 кг 

 

40.  Кашкавал от краве мляко - пита 
БДС 14:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум 

опаковка до 9 кг  

 

41.  Кашкавал от краве мляко 
БДС 14:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум 

опаковка - 1 кг 

 

42.  Извара от обезмаслено мляко 

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Вакуум 

опаковка по 1 кг 

 

43.  Крема сирене  

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Ед. опаковка 

0,125 кг в 

алуминиево 

фолио, 

поставени в 

картонен кашон 

 

44.  Пушено сирене  

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

45.  Топено сирене   

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

46.  
Краве масло с не по-малко от 82% 

масленост 

Регламент ЕО 853/2004 и 

Регламент ЕС 1308/2013, 

съобразно Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

Единична 

опаковка 0,250 

кг в алуминиево 

фолио, 

поставени в 

картонен кашон 

 

47.  Сметана заквасена 

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

48.  Сметана за готвене – животинска 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

49.  Прясно мляко 2%   Регламент ЕО 853/2004, Наредба л  Единична  
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№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

опаковка по 1 

литър 

50.  Прясно мляко 3 %  

Регламент ЕО 853/2004, Наредба 

№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

л 

Тетрапак кутии 

  по 1 литър 

 

 

51.  Прясно мляко 3,6%  

Регламент ЕО 853/2004, Наредба 

№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

л 

Тетрапак кутии 

  по 1 литър 

 

 

52.  Кисело мляко 2%   

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

Единична 

опаковка до 

0.500 кг 

 

53.  Кисело мляко 3 %  

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. и Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

Единична 

опаковка до 

0,500 кг 

 

54.  Кисело мляко 3,6%  

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. и Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

Единична 

опаковка до 

0,500 кг 

 

55.  Цедено кисело мляко 
БДС 12:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Единична 

опаковка до 1  

кг 

 

56.  

Плодово прясно мляко - без 

изкуствени оцветители и 

ароматизатори 

ТД на производителя , 

съобразноНаредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

л. 

Единична 

опаковка до 200 

мл 

 

57.  

Плодово кисело мляко - без 

изкуствени оцветители и 

ароматизатори 

БДС 12:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Единична 

опаковка до 0, 

200 кг 

 

58.  Яйца кокоши, клас „А”-  L 
Наредба №1/2008 г., съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
бр. 

В картонени  

кори по 30 бр. 

 

59.  Олио  

Технологичната документация по 

браншови стандарт, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л. 

В опаковка на 

производителя 

по 1 литра 

 

60.  Зехтин върджин/екстра върджин 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л. 

В опаковка на 

производителя 

по 1 литра 

 

61.  Макарони   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

62.  
Макарони пълнозърнести -без 

оцветители 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

63.  Макарони без глутен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

64.  Фиде - с яйца 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

65.  Спагети  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

66.  Кус- кус  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

67.  Юфка домашна  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

68.  Юфка – спирали или туби 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

69.  Меденка - без растително масло 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя  

 

70.  

Халва тахан - без добавени 

хидрогенирни масла, палмово масло, 

оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

 Полиетиленова 

опаковка по 1 кг 
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71.  Локум 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Картонена 

кутия  

на производител 

 

72.  

Бисквити обикновени - без добавени 

хидрогенирни масла, палмово масло, 

оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

73.  

Бисквити чаени - без добавени 

хидрогенирни масла, палмово масло, 

оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

74.  

Бисквити за торта - без добавени 

хидрогенирни масла, палмово масло, 

оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

75.  

Бишкоти - без добавени хидрогенирни 

масла, палмово масло, оцветители, 

подсладители и консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

76.  Корнфлейкс  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

 

77.  Корнфлейкс шоколадов  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
       кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

 

78.  Овесени ядки  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

 

79.  Мюсли  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

 

80.  Галета  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В  опаковка на 

производител 

до 1 кг 

 

81.  Мед пчелен  – натурален 100% 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В буркани 

стъклени по 

0,900 кг 

 

82.  Грис – царевичен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В  хартиени или 

целофанови 

пликове до 1 кг  

 

83.  Грис – пшеничен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В  хартиени или 

целофанови 

пликове до 1 кг 

 

84.  
Нишесте бяло пшенично – 100 %, без 

оцветители, натурално 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

85.  
Нишесте царевично - 100 %, без 

оцветители, натурално 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

86.  
Брашно „Бяло“, „Добруджа“ или 

„Типово“ по утвърден стандарт 

и/или пълнозърнесто  

ТД на производителя, 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
 

87.  Брашно царевично  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
 

88.  Брашно лимец   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
 

89.  Жито/Грухана пшеница  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
 

90.  Захар   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
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91.  Захар пудра  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя  
 

92.  Сол йодирана с калиев йодат  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

93.  Ориз – клас екстра  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

94.  Ориз кафяв   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

95.  Бял сух боб - пакет  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

96.  Лющен боб   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

97.  Леща  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

98.  Червена леща  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов 

плик по 1 кг, в 

найлонов стек 

по 10 кг 

 

99.  Елда  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

100.  Булгур  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

101.  Нахут  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

102.  Киноа  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

103.  Амарант  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

104.  Чия  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

105.  
Боза – без оцветители, подсладена с 

естествен подсладител 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л 

ПВЦ бутилка 

1,0 л 

 

106.  

Оцет ябълков - 6 % цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна течност, 

без утайка на дъното, вкус -  кисел, 

характерен за продукта 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л 

ПВЦ бутилка 

0,700 л 

 

107.  Кленов сироп  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

108.  
Ванилия – съдържание на ванилиев 

прах 100 %  

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

109.  Ванилиена захар 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
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110.  Какао на прах  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

111.  Какао на гранули  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

112.  Чай плодов, пакетиран  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
Кутия   

Картонена 

кутия  с 20 броя 

филтърни 

пликчета без 

конец 

 

113.  Чай билков, пакетиран  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
Кутия 

Картонена 

кутия  с 20 броя 

филтърни 

пликчета без 

конец 

 

114.  Шарена сол  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

115.  Хлебна сода/Сода бикарбонат   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

116.  Бакпулвер  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

117.  Канела  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

118.  Дафинов лист  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

119.  Чесън на прах  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

120.  Червен пипер млян сладък  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

 

121.  Чубрица ронена сушена  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

122.  Девисил сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

123.  Риган сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

 

124.  Босилек сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

125.  Целина листа сушена 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

 

126.  Копър сушен. 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

127.  Джоджен сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

 

128.  
Трапезна вода със съдържание на 

флуорид под 1,5 мг/л 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производител 

туби по 6 л 

 

129.  
Трапезна вода със съдържание на 

флуорид под 1,5 мг/л 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производител 

ПВЦ бутилки 

по 0,500 л 

 

 



27 

 

ІІ. ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ  И ЗЕЛЕНЧУЦИ    

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

 

Ед.цена с 

ДДС 

1.  Замразени броколи  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

2.  Замразена царевица  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

3.  Замразен карфиол 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

4.  Замразени тиквички 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

5.  
Замразени плодове /ягода, малини, 

къпини и др./  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

6.  Замразен грах 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

7.  Замразен спанак  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

8.  Замразен пипер ивица  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

9.  Замразен пипер бушен цял 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

10.  Замразен печен пипер  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

11.  
Зелен фасул  замразен - клас "Екстра" 

или клас "I"  

Регламент (EO) 912/2001 г., 

Наредба №16/28.05.2010 

г.;Наредба № 8/ 4.12.2018 г. 

 кг 
В полиетиленови 

пликове 

 

12.  Замразен микс зеленчуци 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

13.  Замразен гювеч  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

14.  Замразена зеленчукова супа 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В полиетиленови 

пликове  

 

15.  Домати - цели 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя  

 

16.  Домати - белени на кубчета 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

17.  Доматено пюре  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

18.  Паприкаш консерва  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

19.  Лютеница 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 
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20.  Нахут консерва  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

21.  Печен пипер консерва 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

22.  Стерилизирани краставички  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

23.  Конфитюр разни -  Първо качество  

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

24.  Мармалад /шипков, сливи и др./  

ТД на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

25.  Компот праскова  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

26.  Компот кайсия  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

27.  Компот дюля  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

28.  Компот  круша  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

29.  Компот слива без костилка  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

30.  Компот ягода  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя  

 

31.  Компот от ананас. 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя  

 

32.  

Натурален сок - 100 % плодови и/или 

зеленчукови сокове, плодови и 

плодово-зеленчукови нектари 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л 

В тетрапак 

опаковки по 1 

литър 

 

33.  

Натурален сок - 100 % плодови и/или 

зеленчукови сокове, плодови и 

плодово-зеленчукови нектари  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л 

В тетрапак 

опаковки по 0.200 

литър 

 

34. 3

6 
Нектар – праскова, кайсия, 

комбинация от морков и ябълка. 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л 

В стъклена 

бутилка от 0,500 

литра в картонен 

кашон 
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35. 3

7 
Сок  ябълка  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л 

В стъклена 

бутилка от 0,500 

литра в картонен 

кашон . 

 

36. 3

9 
Зелеви листа - консерва 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

37. 4

0 
Кисело зеле  - нарязано 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

38. 4

1 
Зеле кисело - цели зелки 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

 

39. 4

2 
Маслини черни без костилка 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В стандартна 

стъклена 

опаковка на 

производителя 

 

40.  Орехови ядки 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Вакуум опаковка 

на производител 

 

41. 4

4 
Стафиди черни 

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В опаковка на 

производителя 

 

42.  Фурми без костилка  

Технологичната документация 

на производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В опаковка на 

производителя 
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ІІІ. 
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 
   

 

№ по 

ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

 

Ед.цена с 

ДДС 

 

1. 1 Пипер  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички – маса до 15 кг 

 

2. 2 Домати   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички – маса до 15 кг 

 

3. 3 Чери домати. 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички  

 

4. 4 Зелен фасул - клас "Екстра" 

Регламент (EO) 912/2001г., 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

. 

кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички  

 

5. 5 Червен лук- сух 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички – маса до 15 кг 

 

6. 6 Краставици   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или 

полиетиленови торби  

 

7. 7 Картофи  късни  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички – маса до 15 кг 

 

8. 8 Картофи ранни пресни  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или мрежести 

торбички – маса до 15 кг 

 

9. 9 Зеле бяло  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В чисти и здрави 

касетки или 

полиетиленови чували. 

Изисква се да са 

сортирани от едно 

качество и един сорт. 

 

10. 1

0 
Кромид лук  -сух. 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени, пластмасови 

касетки или мрежести 

торбички 

 

11. 1

1 
Ряпа  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

12. 1

2 
Тиквички  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени, пластмасови 

касетки или мрежести 

торбички 

 

13. 1

3 
Патладжан  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В дървени, пластмасови 

касетки или мрежести 

торбички 

 

14. 1

4 
Репички  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В касетки 

 

15. 1

5 
Салатки  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. бр. 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 
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16. 1

6 
Спанак пресен  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

17. 1

7 
Айсберг  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

18. 1

8 
Карфиол пресен 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

19. 1

9 
Брюкселско зеле  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

20. 2

0 
Броколи  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

21. 2

1 
Цвекло червено   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В найлонови чували с 

етикет 

 

22. 2

2 
Моркови   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени или 

пластмасови касетки 

 

23. 2

3 
Магданоз   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

24.  Девисил   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

25.  Босилек    
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

26. 2

4 
Джоджен   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

27. 2

5 
Целина - връзки  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

28.  Целина глави  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В насипно състояние в 

дървени или 

пластмасови касетки 

 

29. 2

6 
Копър   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

30. 2

7 
Зелен лук    

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

31. 2

8 
Зелен чесън   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В полиетиленови чували 

на връзки 

 

32. 2

9 
Чесън сух   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В найлонови мрежи 

 

33. 3

0 
Сини сливи  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние, в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

34. 3

1 
Череши  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние  в 

пластмасови или 

дървени касети 

 

35. 3

2 
Киви  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

или пласмасови 

кошнички с мрежа 

 

36. 3

3 
Авокадо  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

или кашони 

 

37. 3

4 
Ягоди  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В пластмасови касетки 

до 3 кг. 
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38. 3

5 
Ябълки пресни- клас първи 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

или пласмасови 

кошнички с мрежа, 

касетки или в мрежести 

потребителски опаковки 

 

39. 3

6 
Банани  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В кашони - оригинални 

опаковки 

 

40.  Портокали 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони 

или мрежести опаковки 

 

41. 3

8 
Грейпфрут 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони 

или мрежести опаковки 

 

42. 3

9 
Праз  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Оформени връзки, 

опаковани със стреч 

фолио 

 

43. 4

0 
Лимони  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В картонени кашони 

или мрежести опаковки 

 

44. 4

1 
Пъпеши   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени касетки за 

зеленчуци 

 

45. 4

2 
Тикви  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В пластмасови каси 

 

46. 4

3 
Дини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени или 

пластмасови касетки 

 

47. 4

4 
Кайсии  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени или 

пластмасови касетки 

 

48. 4

5 
Праскови  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени или 

пластмасови касетки 

 

49. 4

6 
Нектарини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени или 

пластмасови касетки 

 

50. 4

7 
Мандарини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони 

или мрежести опаковки 

 

51. 4

8 
Круши   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

 

52. 4

9 
Дюли  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

или кашони 

 

53. 5

0 
Ананас   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

 

54. 5

1 
Грозде десертно  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

пластмасови касетки 

или кашони 

 

55. 5

2 
Помело  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или 

полиетиленови торби 

 

 

 

 

57. 

Манго  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  

касетки или 

полиетиленови торби 
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ІV. 
ТЕСТЕНИ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
   

 

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Ед.цена с 

ДДС 

1. 1 

Закуски - кифли  по 0,100 кг с 

различни пълнежи - мармалад, сирене 

краве, кашкавал,  локум, крем. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. кг 
Фолирани сладкарски  

тави с етикети 

 

2. 2 Козунак  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В  индивидуална 

опаковка по 0,500 кг в 

пласмасови касети  

 

3.  Козунчено руло  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В  индивидуална 

опаковка по 0,500 кг в 

пласмасови касети 

 

4. 3

. 
Сухар  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на 

производителя 
 

5. 4 Бутер тесто замразено  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на 

производителя 
 

6. 5 Кори за баница охладени  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на 

производителя 
 

7. 6 
Кори за баница пълнозърнести 

охладни  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
 

8. 7 

Бюрек -  замразен с пълнеж от 

сирене краве и яйце –  по 100 гр. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

9. 8 

Баничка със сирене -  замразена с с 

пълнеж  сирене краве  – по 100 гр. 

Без подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

10.  

Щрудел /ябълка, тиква/ – замразен  

по 100 гр. Без подобрители, 

оцветители и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

11.  

Бутер баничка - замразена с 

различна плънка по 100 гр. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

12.  

Мъфини /кексчета - замразени по 

100 гр. Без подобрители, оцветители 

и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

13.  
Кадаиф - Без подобрители, 

оцветители и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

14. 9 
Хляб „Добруджа“ -  нарязан, без 

оцветители  

УС„България”,  ТД на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Целофанова опаковка на 

производителя 

 

15.  
Хляб пълнозърнест - нарязан, без 

оцветители 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

 

16. 1

0 

Хляб  пълнозърнест тост  –  без 

оцветители. 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

 

17. 1

1 

Хляб – ръжен, нарязан, състав: 

ръжено брашно и  натурално 

култивирана ръжена квас  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 
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18. 1

3 

Хляб без глутен - нарязан, от брашно 

без глутен,  без оцветители 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

 

19. 1

4 
Питки - 100 гр   

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

брой 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

20. 1

5 
Земел – пълнозърнест - 100 гр  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

брой 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

21. 1

6 
Погача  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на 

производителя, 

фолирани и с етикети 

 

22. 1

7 

Кроасани – 100 гр  – различни 

пълнежи. Без оцветители и 

подобрители 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

брой 

В опаковка на 

производителя, с 

етикети 

 

23. 1

9 
Мая суха  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
Целофанова опаковка на 

производителя 
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V. КЕТЪРИНГ    
 

№ по 

ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Ед.цена с 

ДДС 

 

1 Печено свинско месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево 

фолио 

 

2 Печено пуешко месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево 

фолио 

 

3 Печено заешко месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

4 Печено пиле с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

5 Пилешка пържола   

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево 

фолио 

 

6 Риба с домати 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г..  

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

7 Мусака 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево 

фолио 

 

8 Картофи печени  

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

9 Задушени зеленчуци с  ориз 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.; 

Технологичната документация, 

съобразно Наредба №9/16.09.2011 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

10 Пилешка супа 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.  

 

кг. 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово или 

алуминиево фолио 

 

11 Крем супа от картофи 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово  

стреч или 
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                 ОБЩ СБОР: 

 

 

1. Доставяните мляко и млечни хранителни продукти; хляб; месо и месни 

хранителни продукти, риба и яйца; пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови 

консерви и пакетирани хранителни продукти да отговарят на национални стандарти, 

разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на 

международни  стандарти за управление на качеството.  

 

2. Да са спазени изискванията на: 

Закона за храните,  

Наредба № 1/26.01.2016 година за хигиената на храните,  

Наредба №16/28.05.2010 година за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, 

алуминиево фолио 

12 Супа топчета 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово  

стреч или 

алуминиево фолио 

 

13 Таратор 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрит  с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево 

фолио  

 

14 Супа борш с телешко месо 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Дълбок съд  с капак 

или алуминиево 

фолио 

 

15 
Макаронени изделия със 

сирене и захар   

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио 

 

16 
Сандвич с пастет от масло 

и сирене /кашкавал/ 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава  с покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио. Дълбок съд 

покрит с капак. 

 

17 Билков чай / Плодов чай  

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

л 

Дълбок съд  покрит с 

капак 

 

18 Айран  

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г. 

 

л 

Дълбок съд  покрит с 

капак 

 

19 
Пресни плодове с кисело 

мляко 

Сборник рецепти с наръчник за 

хранене на децата от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство „Техника” 

ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Дълбок съд  покрит с 

капак 
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Наредба №4/3.02.2015 година за изискванията към използване на добавки в 

храните, 

Наредба №5/09.02.2015 година за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните,  

Наредба №1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца за консумация, 

Наредба №32/23.03.2006 година за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици,  

Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 

предназначени за консумация от човека, 

Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени,  

Наредба №8/2018 година 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,  

Наредба №2/7.03.2013 година за здравословно хранене на децата на възраст от 0 

до 3 години в детските заведения и детските кухни, 

Наредба №6/10.08.2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 

до 7 години в детски заведения,  

Наредба №16/1984 година за хигиенните и ветеринарно-санитарните изиствания 

за съхранение и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти. 

                Наредба №2/23.02.2017 година за специфичните изисквания за производство, 

събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на 

мляко и млечни продукти и официалния им контрол 

 

3. Доставяните кокоши яйца да са клас “А”, теглова категория “L”, да са маркирани 

съгласно Наредба №1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца за консумация. 

 

4.  Доставяните продукти от птиче месо да са клас “А”. 

 

5. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да бъдат със съответното най-високо 

качество – клас І. 

 

6. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са зрели, твърди, без гъбични 

поражения, без набивания и без повреди, дължащи се на ниски или високи температури.  

 

7. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са опаковани и маркирани съгласно 

чл.10, чл.11 и чл.12 от Наредба №16/28.05.2010 година за изискванията за качество и 

контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска доставката на 

загнили, развалени и негодни за консумация плодове и зеленчуци. 

 

8. Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху всяка 

отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-малко 

от 2/3 /две трети/ от целия срок на годност за конкретния вид продукт. 
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9. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани съгласно Наредба 

№8/2018 година 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. 

 

10. Доставяният хляб  и тестени изделия да са в срок на годност, отбелязан върху 

всяка отделна опаковка и произведени в деня на доставката.  

 

11. Доставяните мляко, млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни 

продукти, риба, яйца, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 

да бъдат със съответната нормативно определена  характеристика  за  качество на всеки 

продукт, изисквана за детските градини. 

 

12. Съгласно чл.48, ал.2 от Закона за обществените поръчки, всяко посочване на 

стандарт в техническата спесификация, да се счита допълнено с думите „или 

еквивалентно/и”. 

 

 

Изисквания към фирмата: 

1. Валидни сертификати: ISO 22000:2005 за безопасност на храните и ISO 9001:2015 

за управление на качеството с обхват доставка на хранителни продукти или техен 

еквивалент. 

2. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за 

произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва при 

спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

3. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко склада на 

детската градина със специализиран транспорт по график, съобразен със спецификата на  

детското заведение. 

4. Амбалажът от доставките на плодови и зеленчукови консерви, под формата на 

бутилки, буркани и каси е обменен. Изпълнителят е длъжен при всяка следваща доставка да 

прибере от детската градина свободния амбалаж. 

 

Изисквания към опаковката: 

1.Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават условия за 

замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. 

2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български език. 

4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по 

отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, 

състав, трайност, начин на производство и употреба. 

5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, 

посочени в образеца на ценовото предложение.  

6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл.4, т.1а от Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е 

обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба. 

 

Изисквания към транспортирането: 
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При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент 

(ЕО) № 852/2004 година (OB L 139.30.4.2004 г.) относно хигиената на храните и 

действащото българско законодателство.  

Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да притежават 

удостоверение за регистрация, издадено от БАБХ. 

 

 

Забележка:  

Задължително е попълването на всички позиции в офертата. Предложената цена 

включва ДДС и всички разходи по доставката франко складове до обектите на 48 ДГ 

Веселушка, гр.София. Ценовите предложения на продуктите следва да са с цени на 

хранителни продукти, които отговарят на изискванията за състав и качество, съгласно 

действащата нормативна уредба. 

       Изисквания за качество на храните: всяка доставена партида хранителни продукти 

трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са 

със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите 

нормативни актове към него.  

Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицираните храни.  

 

 

  Предлагаме следният срок за отложено плащане на цената на извършена доставка 

по заявка на възложителя: ................................................... календарни дни от доставката и 

представяне на фактура за нея съгласно изискванията на действащото българско 

законодателство. 

 

Срокът на валидност на настоящата ОФЕРТА е 180 /сто и осемдесет/ календарни 

дни, считано от изтичане на срока за получаване на оферти за участие в процедурата по 

възлагане на поръчката. При искане от страна на Възложителя, посоченият срок може 

да бъде удължен до сключването на договор с изпълнителя или до прекратяване на 

процедурата. 

 

За изпълнението на настоящата поръчка предлагаме: 

- Да доставяме всички видове хранителни продукти, описани в Техническата 

спецификация на възложителя, придружени с документи, удостоверяващи 

производителя, качество и количество, срок на годност и други изискуеми данни за 

всеки доставян продукт съгласно приложимите санитарно – хигиенни изисквания, 

действащото българско законодателство и изискванията на възложителя по настоящата 

поръчка. 

- Срок за изпълнение на доставка по заявка на възложителя - .................................. часа 

от получаване на заявката /но не повече от 24 часа/. 

- Срок за изпълнение на допълнителни заявки - ................................ часа от получаване 

на допълнителната заявка /но не повече от 6 часа/. 

- Срок за отстраняване на рекламации - .......................................... часа от установяване 

на дефекта от възложителя и изпълнителя /но не повече от 4 часа/. 

  

 

 

Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

 /имена, длъжност/  
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           ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Днес, .........2019 година, в гр. София, на основание чл.194 от Закона за обществени 

поръчки, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка между: 

 

1  166 ДГ „Веселушка“, гр. София, СО - район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23, 

представлявано от ...................................., БУЛСТАТ ......................................., в качеството на 

директор, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 
и 

2 ........................................, със седалище и адрес на управление: 

........................................, вписано в Търговския регистър към АВ с ЕИК 

………………………, тел. ................................., факс: ..............,  представлявано от 

..........................................., ЕГН ........................, с л.к. № ........................., изд. на 

.......................... от ........................., в качеството на ..................................., определен за 

изпълнител след проведен избор на изпълнител  на обществена поръчка по реда на гл.26 от 

ЗОП – наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна. 

 
Страните се споразумяха за следното: 

I.         ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя хранителни 

продукти съгласно Техническата спецификация - Приложение №1, представляваща 

неразделна част от настоящия договор, по писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и съгласно 

подробно уговорените условия в настоящия договор. 
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора, в съответствие 

с действащите нормативни актове и стандарти, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

определени в Техническата спецификация, и офертата, въз основа на която е определен 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка, представляваща неразделна част от договора. 

1.3. Предвидените количества готова кухненска продукция, изчислени на база на 

броя на хранодните, заложени в Техническата спецификация, са прогнозни, приблизително 

необходими за срока на действие на договора и са съобразени с предвидените средства в 

бюджета на ДГ 166 “Веселушка“, гр. София, СО - район „Лозенец”, ул. Горски пътник 

№23. 

1.4. Възложителят си запазва правото:   

 да променя (да намалява и/или увеличава) количествата от доставените 

хранителни продукти според своите конкретни потребности в рамките на предвидените 

средства по договора;   

 да не заявява цялото количество  от предвидените в Техническата 

спецификация хранителни продукти в зависимост от конкретните нужди на детската 

градина. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
2.  Договорът е със срок на действие една година или до достигане на прогнозната 

стойност. 
 
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ 
3. Доставната цена на хранителните продукти е съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2,  представляващо неразделна част от настоящия 

договор,  и включва всички разходи по доставката, франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на адрес ДГ 166 “Веселушка“, гр. София, СО - район „Лозенец”, ул. Горски пътник 
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№23. 

4.1. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ............... дни след приемане на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и представяне на надлежна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път по 

следната банкова сметка /в лева/: 

При банка ..............  ........... ; IBAN ..........................; BIC .............................. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна 

на банковата си сметка в срок до 3 дни от датата на промяната. В случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита че плащанията са 

извършени надлежно. 

4.3. Когато част от хранителните продукти се доставят от подизпълнител, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати цената на тази доставка директно на подизпълнителя въз 

основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.4. В случаите по т.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането на подизпълнителя в 15-дневен срок от получаването му заедно 

със становище, от което е видно дали оспорва съответното плащане или част от него като 

недължимо.   

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на подизпълнителя, когато 

искането му за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора с грижата на 

добрия търговец. 

5.2. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение, в размер на 1 000 /хиляда/ лева. 

6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за всяка 

извършена доставка съгласно изискванията на действащото българско законодателство. 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти /наричани в този договор 

стоки/те“/ с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, 

качеството, датата на производство, срокът на годност, произход и идентичност, франко 

сладовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно заявката му, в рамките на работното време. 

7.2.   Опаковката на стоките трябва да бъде подходяща за ръчна и механизирана 

товаро-разтоварна дейност. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя хранителни продукти при строго спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните 

удостоверения за регистрация, издадени от компетентните органи съгласно действащото 

българско законодателство. 

7.4.  Стоката се доставя, придружена от: стокова разписка/търговски документ, 

съдържащ номер на партида, регистрационен номер на предприятието и др. изискуеми 

реквизити съгласно действащите нормативни актове и санитарно-хигиенни предписания. 

7.5. При доставка в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката трябва да се придружава 

от лице, упълномощено да подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен 

документ по отношение количеството и качеството на доставените продукти. 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя само безопасни, годни за консумация и 

неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла, на чл.20 от Закона за 

храните. Ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 да изтегли от складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, представляващи заплаха за 

живота и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички рискове, свързани с употреба на продуктите; 
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 незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за 

употреба. 

8.2. През срока на годност съгласно БДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

несъответствие на заявените качества на хранителните продукти, при правилно съхранение 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. неговите работници/ служители, като е длъжен за своя 

сметка да отстрани  проявилите се недостатъците в срока за предявяване на рекламации. 
8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и урежда по уговорения ред 

надлежно предявените от Възложителя рекламации за количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти и в срок до 1 (един) работен час, след надлежно 

уведомление, е длъжен да замени некачествената хранителни стоки с качествени.  

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, по искане от страна на упълномощени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролни органи и лица, да осигури достъп до складовете си за 

извършване на проверка на качественото състояние на стоките, подлежащи на доставка по 

настоящия договор. 

 9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да не предоставя информация и документи на 

трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, 

станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящия 

договор. 

 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимото съдействие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора и цената за доставените 

хранителни продукти  при условията, реда и сроковете, определени в този договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респ. упълномощените от него служители, приемат 

доставяните стоки в складовете срещу стокова разписка или търговски документ, съдържащ 

вида на доставяния хранителен продукт, количество, номер на партида, регистрационен 

номер на предприятието и др. изискуеми реквизити, след оценяване на съответствието й с 

изискванията на договора и нормативните актове, което се удостоверява от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на документите, посочени в т.7 от настоящия договор.  
 11.2. При наличие на мотивирани възражения от упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите могат да откажат да приемат стоката, за която не са представени 

документи по т.7 от настоящия договор, както и ако стоката не отговаря на изискванията на 

Системата за управление на безопасност на храните, БДС, EN ISO 22000:2005 /или 

еквивалент/ съгласно т.56 от ДР на Закона за храните, съгласно условията на договора. 

11.3.   При възникване на спор относно качеството на доставената стока, контролни 

проби се вземат от оторизиран съгласно закона орган, в присъствието на представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощени от тях лица, по възможност още в 

същия ден на доставката, но не по-късно от следващия работен ден. За арбитражен и 

разрешаващ спора ще се счита протокола от анализа на оторизирания орган /Дирекция 

контрол по храните към МЗХ, Дирекция по растениевъдство и контрол на качеството на 

пресните плодове и зеленчуци към M3, БАБХ, РЗИ, оторизирана лаборатория/, като 

разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на договора 

да извършва проверка чрез оторизирани контролни органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

складовете – място на доставката, относно качество, количества, стадии на изпълнение, 

технически параметри и др. на стоките, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация в случай, че доставена стока е 

опасна за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на протокол за 

изпитване от оторизиран орган. 
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13.2. При откриването на скрити дефекти на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

знаел и не е могъл да узнае при приемането й, същият е длъжни незабавно да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на дефектната стока с 

нова или връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и 

не е изпълнил задълженията си, посочени в договора и предписани от закона. 

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява предадения с доставката амбалаж на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /пластмасови касетки и/или кашони и др. такива/ и след освобождаването 

му да го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във вида, в който е получен. При установяване на липса 

и/или унищожаване на доставения амбалаж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в 

размер на левовата равностойност на невърнатия амбалаж, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да потърси регресна отговорност от своите работници/служители и/или трути лица, 

виновни за липсата/ унищожаването на амбалажа. 

15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен от него служител/и, е длъжен да 

представя писмена заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки четвъртък, до 16:00 часа за 

необходимата доставка за следващата седмица. 

15.2. Заявката следва да се предоставя по електронен път и се изготвя по 

предвалително съгласуван между страните образец, като съдържа подробно описание на 

заявените артикули и график за доставката им. 

VI. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ 

16.1. Страните имат право да прекратят договора в случай на неизпълнение, при 

условията и по реда, предвидени съгласно действащото българско законодателство. 

16.2. В случай на виновно прекратяване на договора неизправната страна дължи на 

изправната неустойка за претърпените вреди в размер на 3% /три процента/ от стойността 

на договора. 

16.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява правото си по предходната точка чрез задържане 

на гаранцията за изпълнение, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сключване на договора. 

17.1. При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заявени при условията 

на настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% /три 

процента/ от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 9% /девет/ 

процента от стойността на недоставената в срок стока. 

17.2.  Ако забавата продължи повече от три дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

отправи писмено предупреждение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на договора, като 

това не ограничава останалите му права в случай на неизпълнение съгласно настоящия 

договор и закона.  

17.3.  При забава или непредставяне на заявките по уговорения в договора ред, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да извърши доставката в указаните срокове и има право да 

поиска потвърждаване/извършване на заявката по надлежно уговорения ред от 

упълномощения за това служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

18.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане на 

доставка при установяване на отклонения в количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти, въз основа на представените анализи съгласно условията на 

договора, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

18.2. При установяване на неизпълнение, вкл. неточно, некачествено изпълнение на 

три или повече доставки, заявени при условията на настоящия договор, в рамките на един 

месец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие. 
18.3. При възникване на спор относно качеството на стоката, за арбитраж ще се счита 

анализа на акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за предприемане на 

действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмени на стоката. 
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

19.1. Този договор се прекратява в следните случаи: 

1.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната 

страна, в случай на виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора; 

3. с изтичане на срока на договора или с достигане на предвидената стойност; 

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6. в други случаи, уредени в закона. 

19.2. Възложителят може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено 

предизвестие без да дължи неустойка и обезщетения и без необхолимост от допълнителна 

обосновка като уреди всички финансови отношения с Изпълнителя относно изпълнените и 

приети от Възложителя доставки на хранителни продукти. 

 
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощеното лице съгласно т.15 от договора, може да 
променя определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните 
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 24 часа преди съответната доставка, 
като писмено или по телефон/факс уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

21.1. Освен ако изрично не е уговорено друго в настоящия договор, всички съобщения 

или уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма, която ще се смята 
за спазена и при отправянето им по факс. Съобщенията следва да се адресират, както 
следва: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
ДГ 166 “Веселушка“, гр. София, СО - район „Лозенец”, ул. Горски пътник №23 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
.................................... 
 
21.2. В случай на промяна на посочените данни за кореспонденция, страната незабавно 

уведомява другата за съответната промяна. В противен случай, съобщение, изпратено на 
посочените в договора адреси/ данни за контакт, ще се смятат за надлежно връщени на 
съответната страна. 

22.1. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на 

своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са 

страна по договора, освен в изрично предвидени от закон случаи. 

22.2. Правилото  в т.22.1. не се отнася за случаите на промяна на правния статут на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

23. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за обществените поръчки и 

другите относими нормативни актове съгласно действащото българско законодателство. 

24. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на чл.116 от ЗОП. 

25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.117 от ЗОП. 
26. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод тълкуването и 

изпълнението на този договор, се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие по 

съдебен ред. 
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 Настоящият договор съдържа .... броя страници, като неразделна част от него са и 

следните приложения: 

1. Техническа спецификация на хранителните продукти – Приложение №1. 

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2. 

 

Договорът се състави и подписа в два едноообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните и влиза в сила от датата на подписването му . 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


