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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

І. Обект на поръчката: 
 

Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП с наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, 
за деца до 7 г. в детските заведения към Община Смолян и за потребителите на 
ДЦДВУ“ Звънче“ 

 

      ІІ. Обхват на поръчката: 
 

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват: 
1. Приготвяне и доставка на готова храна – обяд за деца до 3 годишна 

възраст. 
2. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна  закуска, 

подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска в  детските 
заведения на територията на Община Смолян.   

3. Приготвяне и доставка на готова храна - сутрешна  закуска, обяд и 
следобедна закуска в  Дневен център за деца и възрастни с 
увреждания „Звънче“  

 
Доставките, включени в предмета на настоящата поръчка включват доставки на 

готова за консумация храна. За доставките на хляб и плодове и зеленчуци, които ще се 
предлагат в суров вид, Община Смолян е провела обществена поръчка за доставка и те 
ще бъдат доставени от изпълнителите по съответните обособени позиции. При 
изготвяне на офертите си участниците следва да отчетат това обстоятелство с оглед 
калкулирането на цените и плана за организация на дейностите. Доставка на хляб ще се 
извършва ежедневно в детските заведения, а доставката на плодове и зеленчуци, които 
ще се предлагат в суров вид ще се доставят в дните, в които това е предвидено 
съгласно предложеното от изпълнителя на настоящата поръчка месечно меню. 

Когато в менюто са включени плодове и зеленчуци, които ще се предлагат в суров 
вид, тяхната доставка и дейности като: - миене, рязане, белене и т.н. са ангажимент на 
възложителя. 

Приготвяните и/или доставяни от изпълнителя храни да включват храни в 
необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение 
в пълно съответствие на всички приложими нормативни актове, както и на 
утвърденото от възложителя меню за съответния месец. Доставяната храна следва да 
бъде приготвяна съгласно „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на 
деца до 3-годишна възраст” утвърден от  Министерство на здравеопазването с писмо  
№ 74-01-106 от 5.09.2013 г.,  „Сборник рецепти с наръчник за хранене на деца от 3 до 7 
годишна възраст” одобрен от Министерство на здравеопазването с писмо №33-17-
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130/29.11.2004 г. и „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети“ одобрен от 
Министерство на здравеопазването с писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. 

Месечното меню ще се предлага от изпълнителя и ще се утвърждава от 
възложителя или от определен от него служител. Изпълнителя предлага за 
утвърждаване месечното меню най-късно до 15-то число на месеца, предхождащ 
месеца, за който се отнася.  

Броят на деца, за които ще трябва да се доставя храна в детските заведения  и в 
социалното заведение, се уточняват с възложителя или с определени от него служители 
в деня на извършване на доставката до 09:00 часа сутринта. Закуската, която следва да 
се достави сутрин в 8,15 ч.-08,30 ч. е на база брой деца от предходния ден, като 
изпълнителя следва да осигури допълнителни порции - резерв от 5%, в случай на 
необходимост от завишаване на бройката в дадено заведение, но не повече от 
максималния брой деца.   

 
Доставката на храна се осъществява всеки работен ден от седмицата, както 

следва: 
- за децата до 3 годишна възраст веднъж дневно, като храната следва да е 

доставена във всички  пунктове в периода 10,30 ч. – 12,30 ч. Изпълнителят следва да 
осигури персонал, който да разсипва храната в съдове – предоставени от родителите. 

Доставката и раздаването на храната във всички пунктове следва да бъде 
изпълнено в периода 10,30 ч. – 12,30 ч., като за всеки пункт се изготвя график за 
времето, през което ще се раздава храната. Графика следва да е съобразен с броя на 
децата, получаващи храна на съответния пункт.  

Графика се предлага от изпълнителя,  одобрява се от възложителя и се  съобщава 
на родителите, получаващи храна за деца до 3 годишна възраст.    

 
- за децата в детските заведения, храната следва да се достави във всички детски 

заведения, включени в предмета на настоящата поръчка, както следва: 
Закуска – 08,15ч. – 08,30 ч. 
Подкрепителна закуска – 09,45 ч. – 10,00ч. 
Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 
Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 
 
- за потребителите в социалното заведение, храната следва да се достави, както 

следва: 
Закуска – 08,15ч. – 08,30 ч. 
Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 
Следобедна закуска – 14,30 ч. – 15,00 ч. 
 
Доставката се извършва до разливните помещения в детските заведения и 

социалното заведение.  
Храната се доставя в отговарящи на изискванията термо съдове, предварително 

опакована, като опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване, да 
не променя органолептичните му характеристики, както и да запазва храната топла. 
Миенето на съдовете, в които се доставя храната е ангажимент на изпълнителя. 
Транспорта следва да се осъществява с автомобили, осигурени с оборудване за 
поддържане и наблюдаване на температурата при превоз на храна в топло състояние.  

Доставката на храната да се извършва в съдове, съобразени с Наредба № 
5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и с хигиенните изисквания на оправомощените 
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държавни органи. 
Порциите да са съобразени с дневните норми на прием на хранене и със 

специфичните потребности на хранещите се деца и потребители на ДЦДВУ“Звънче“.  
Потребителите на Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ са 

на възраст от 3 г. до 50 г., от които 6 деца от 3 до 7 годишна възраст, 4 на възраст от 8 
до 18 години и 10 лица от 19-50 години. 

 
Доставката на готовата за консумация храна е необходимо да включва следното: 
- за децата до 3 годишна възраст – обяд, включващ  първо- супа, второ основно 

ястие и десерт   
- за децата до 7 годишна възраст в детските заведения на територията на 

Община Смолян – сутрешна закуска, включваща и чай или мляко, 
подкрепителна закуска, включваща и/или плод, и/или мляко, обяд, включващ 
– първо-супа;  второ -основно ястие, салата и хляб; трето – десерт и 
следобедна закуска, включваща и сок или мляко или айрян.  

- за потребителите в социалното заведение – сутрешна закуска, включваща и 
чай или мляко, обяд, включващ – първо-супа;  второ -основно ястие, салата и 
хляб; трето – десерт и следобедна закуска, включваща и сок или мляко или 
айрян.  

 
ІІІ. Изисквания за качество 
Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан 

произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за 
безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, 
ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в 
Република България законодателство и на приложимите нормативни актове на 
органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни 
контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.  

Предлаганото меню следва да е разнообразно като следва задължително да 
включва ястия със: 

- Заешко месо – поне веднъж месечно 
- Телешко месо – поне веднъж седмично 
- Риба – поне веднъж седмично, предлаганата риба следва да е разнообразна, 

като вида на рибата да не се повтаря в рамките на 1 месец.  
- Агнешко месо – поне веднъж месечно  - в месеците март, април и май. 
- Предлаганите плодове, следва да са пресни и разнообразни, като даден плод 

не трябва да се повтаря в рамките на една седмица 
- Предлаганите зеленчуци   също следва да са разнообразни, като в седмичното 

меню следва да се предлагат поне 5 вида зеленчуци в различни комбинации.  
- Варивата – боб, леща, ориз, картофи и т.н., могат да се предлагат максимум 1 

път седмично, с изключение на ориза и картофите. 
 

 Изисквания към изпълнителя:  
 

1. Изпълнителя да разполага минимум с 1 (един) обект за производство и 
търговия с храни, регистрирани в ОДБХ съгласно чл. 12 от Закона за 
храните. 

Забележка: За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да 
представи, преди подписване на договора за изпълнение – заверено копие от 
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удостоверение по чл. 12 от Закона за храните, придружено от копие на документ за 
собственост, наем или ползване на обекта/ите. 

2. Изпълнителя следва да разполага минимум с 5 (пет) бр. МПС за изпълнение 
на поръчката, които да са осигурени с оборудване за поддържане и 
наблюдаване на температурата при превоз на храна в топло състояние.. 

Забележка: За доказване изпълнението на това изискване участникът следва да 
представи, преди подписване на договора за изпълнение - заверени от него копия на  
свидетелства за регистрацията им в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са 
собствени на участника. 
 

ІV. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми  
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на българското и 
европейското законодателство, относимо към предмета на настоящата поръчка.  

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 
- Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички 

изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 
- Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 
- Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 
- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 2 от 07.03.2013 г. на МЗ за 

здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и 
детските кухня и Наредба №6 от 10.08.2011 год. за здравословно хранене на децата на 
възраст от 3 до 7 години в детските заведения; 

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба №9/16.09.2011 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 
детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани 
мероприятия за деца и ученици на Министерство на земеделието и храните; 

- Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба №23/19.07.2005 г. за 
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 
здравеопазването; 

- Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на 
храните на Министерство на земеделието и храните. 

- Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно „Сборник рецепти и 
ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст” утвърден от  
Министерство на здравеопазването с писмо  № 74-01-106 от 5.09.2013 г.,  „Сборник 
рецепти с наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст” одобрен от 
Министерство на здравеопазването с писмо №33-17-130/29.11.2004 г. и „Сборник 
рецепти за ученическите столове и бюфети“ одобрен от Министерство на 
здравеопазването с писмо № 74-01-73 от 28.06.2012 г. 

- Храната се доставя в отговарящи на изискванията термо съдове, предварително 
опакована, като опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да 
не променя органолептичните му характеристики, както и да запазва храната топла. 
Транспорта следва да се осъществява с автомобили, осигурени с оборудване за 
поддържане и наблюдаване на температурата при превоз на храна в топло състояние.  

При промяна на приложим или приемане на нов нормативен акт относим към 
предмета на настоящата поръчка, то изпълнителя следва да се съобрази с  новите 
нормативни изисквания. 

Участникът следва да осигури ежедневно по една порция от всички храни с 
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цел осъществяване на контрол по изпълнението, вземане на съответните проби и 
т.н. 

V. Място и срок за изпълнение на доставките: 
 

5.1. Мястото на изпълнение на доставките е както следва: 
- Раздаването на храна за деца до 3 – годишна възраст се извършва в следните 6 
пункта: 
1. Пункт кв. Стар Център – сградата на І СОУ, ул. „Училищна“№59; 
2. Пункт кв. Каптажа –  ул. „Хр. Христов” №31, сградата на ЦДГ №12; 
3. Пункт кв.Нов център бл.48, ул.Дичо Петров”;  
4. Пункт, ул. „Соколица” № 12, сградата на ОДЗ №3 „Родопчаначе”;  
5. Пункт, ул.Славееви гори” №1, сграда на ОДЗ №11; 
6. Пункт, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” № 9 

 
Пунктовете за раздаване на храната се предоставят от Възложителя, като Изпълнителя 
следва да осигури персонал, който да разсипва храната в съдове предоставени от 
родителите на децата до 3 годишна възраст, да почиства и поддържа предоставените 
помещения.  
 
-Храната за деца до 7 годишна възраст се доставя в следните детски заведения:     

- ЦДГ №1 „Слънце”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Зорница” №10;  
- ОДЗ №2 „Синчец”-гр. Смолян, ж. к. „Нов център”, ул. „Момина скала” №2;  
- ОДЗ №3 „Родопчанче”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. Соколица” №12;  
- ОДЗ №4 „Радост”-гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Продан Табаков” №1,  
- ОДЗ №5 „Буратино”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Училищна” №7; 
- ОДЗ №6 „Зорница”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Първи май” №19;  
- ЦДГ №8 “Вела Пеева”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Петър Берон” №8;  
- ЦДГ №10 „Детелина”-гр. Смолян, кв. Смолян, ул. „Г. С. Раковски” №33;  
- ОДЗ №11 „Митко Палаузов”-гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Славееви гори” №1; 
-  ЦДГ „Русалка” – село Търън; 
- ОДЗ „Вела Пеева” – село Смилян, ул. „9 септември” №20, със следните 

филиали:  
- ЦДГ село Смилян, ул. „Васил Левски“№ 1, 
- ЦДГ село Могилица 
 
-Храната за потребителите в Дневен център за деца и възрастни с увреждания 

„Звънче“ се доставя на следния адрес: 
- гр. Смолян, ул. „Зорница“№ 10 
5.2. Срокът на действие на договора е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на 

подписването му  
5.3 Срока за изпълнение на всяка доставка е както следва:  

Доставката на храна се осъществява всеки работен ден от седмицата, както 
следва: 

- за децата до 3 годишна възраст веднъж дневно, като храната следва да е 
доставена във всички  пунктове във периода 10,30 ч. – 12,30 ч. 

- за децата в детските заведения, храната следва да се достави във всички детски 
заведения, включени в предмета на настоящата поръчка, както следва: 

Закуска – 08,15ч. – 08,30 ч. 
Подкрепителна закуска – 09,45 ч. – 10,00ч. 
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Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 
Следобедна закуска – 15,00 ч. – 15,30 ч. 

- за потребителите в социалното заведение, храната следва да се достави, както 
следва: 

Закуска – 08,15ч. – 08,30 ч. 
Обяд – 11,00 ч. – 11,30 ч. 
Следобедна закуска – 14,30 ч. – 15,00 ч. 
 

VІ.  Стойност на поръчката 
 

6.1 Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху 
добавената стойност (ДДС). 
  

   6.2 Общата цена за изпълнение на договора се формира на база на единичните 
цени, съгласно Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и действително изпълнените 
доставки. 
Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и 
срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт и 
други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 

6.3. Участниците предлагат единична цена за 1 храноден за 1 дете, като 
предлаганите единични цени не могат да надвишават следните стойности: 

-  До 1,46 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден за деца до 3 годишна възраст; 
- До 2,50 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден за деца до 7 годишна възраст в 

детските заведения на територията на Община Смолян; 
- До 2,50 лв. без ДДС за 1 потребител на ДЦДВУ „Звънче“ за 1 храноден. 

 
Участник, чието предложение надхвърля горепосочените единични 
стойности ще  бъде отстранен от участие в процедурата. 

6.4. Общата прогнозна стойност на договора се формира на база следните 
показатели: 

- Деца до 3 годишна възраст:  
- 200 деца до 3г. възраст, получаващи храна  
-  1,46 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден 
- 250 работни дни за 1 година 
На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година - 
73 000 лв. без ДДС  или 219 000 лв. без ДДС за срока на договора – 3 години. 
- Деца до 7 годишна възраст в детските заведения на територията на 

Община Смолян: 
- 1490 деца до 7 г. възраст в детските заведения 
- 2,50 лв. без ДДС за 1 дете за 1 храноден 
- 250 работни дни за 1 година 
На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година 
– 931 250  лв. без ДДС  или 2 793750 лв. без ДДС за срока на договора – 3 
години. 
- Потребители в „Звънче“: 
- 20 потребители в социалното заведение 
- 2,50 лв. без ДДС за 1 потребител за 1 храноден 
- 250 работни дни за 1 година 
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На база горепосочените показатели се получава прогнозна стойност за 1 година – 12 
500  лв. без ДДС  или 37 500 лв. без ДДС за срока на договора – 3 години. 

 
Общата прогнозна стойност на договора на горепосочените показатели е 3 050 
250 лв. без ДДС. 
 

Забележка: Посочената стойност е прогнозна и възложителят не се задължава 
да я усвои в пълния и размер. Посочения брой деца до 3 годишна възраст, до 7 
годишна възраст в детските заведения и потребителите в социалното заведение 
не е постоянна величина,  броят им може да се намали или увеличи по време на 
изпълнението на договора, като заявките ще се правят в зависимост от 
възникналата необходимост.  

VІІ. Финансиране 
7.1. Финансиране: 
Финансирането на настоящата поръчка се осигурява със собствени средства от 

бюджета на възложителя,  стандарт издръжка, такси, събирани в детските заведения и 
купони за деца до 3 г. възраст. 
 В случай, че за част от поръчката бъдат привлечени допълнителни средства от проекти 
и програми финансирани със средствата от Европейския съюз или други 
международни донори или национални програми, същите ще се доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата поръчка, като това обстоятелство следва да бъде 
посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при издаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия 
следва да спазва мерките за информация и публичност и другите специфични 
изисквания на съответната оперативна програма 

 
7.2. Условия и начин  плащане: 

 

1.Заплащането на цената на всяка една доставка ще се извършва по банков път 
по банковата сметка на изпълнителя в български лева при условията и начина, 
подробно описани в проекта на договор (образец № 14), съгласно следната схема за 
плащане: 

-  Авансово плащане по договора не се предвижда. 
- Плащането се извършва в срок до 60 /словом шестдесет/ календарни дни, считани 
от представяне на надлежно оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, към 
която се прилагат приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи изпълнението 
на съответните доставки. Фактурирането на храната за месеца се извършва до 10-то 
число на следващия месец. 

2. Цената по т. 1 се плаща само за действително доставени закуски и обяди, по 
брой, уточнен по реда на т. 1, които са приети от възложителя по договора като 
съответстващи на всички договорни условия и изисквания, на базата на издадена за 
това фактура за приетите с приемо-предавателни протоколи доставки през предходния 
месец. 

3. Договорените единични цени не подлежат на изменение за целия срок на 
изпълнение на настоящия договор. 

4. Възложителят може да променя обема на договора според броя на децата или 
потребителите в социалното заведение. Броят на децата се променя текущо през 
годината в зависимост от присъствията им в детските заведения, социалното заведение 
или желаещите да получават храна за деца до 3 годишна възраст. 


