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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ  
 
 
 

1. Място и начин на изпълнение на обществената поръчка – чрез периодични доставки в 
съответствие с предварително подадени заявки франко складовата база на възложителя, 
находяща се в с. Петково, община Смолян, област Смолян. 
2. Срокът за извършване на всяка от заявените доставки е не повече от 48 /четиридесет и осем/ 
часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за доставка. 
3. Срокът на действие на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 36 
/тридесет и шест/ месеца от датата на подписването му или до изчерпване на предвидените 
количества хранителни продукти съгласно Количествената сметка, съдържаща се в Том ІІ – 
Книга ІІІ, неразделна част от документацията за участие, което обстоятелство настъпи по-рано. 
4. Възложителят си запазва правото да не заяви целия асортимент според конкретните 
(специфични) нужди на дома. Възложителят заплаща на изпълнителя единствено действително 
заявените и доставени количества хранителни продукти. 
5. Изисквания за качество – доставките на хранителните продукти да отговарят на изискванията 
на: 
• Регламент (ЕО) на Комисията № 543/2011, Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, L 139 от 30 
април 2004 г.), Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на 
Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент 
(ЕО) № 608/2004 на Комисията; 

• Закона за храните; 
• Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от 

Закона за храните; 
• Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; 
• Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните; 
• Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на 

радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария; 
• Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и 

използване на особено бързо-развалящите се хранителни продукти; 
• Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на 

добавките, предназначени за влагане в храни; 
• Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци 

от пестициди в храните; 
• Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в 

храните; 
• Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща 

нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни 
продукти. 

• нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните;  
• останалите нормативни документи, свързани храненето в социални заведения. 
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6. Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани 
организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл.19 б, ал.2 от Закона за храните. 
7. Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от 
сертификати за произход, сертификати за качество (напр. документ за произход; декларация за 
съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на храни 
от РЗИ; протокол за изпитване от РВМС (БАБХ); търговски листове за качество и произход и 
др.) и означен срок на годност на продуктите, като трябва да имат не по-малко от 80 % 
остатъчен срок на годност към момента на доставката.  
8. 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. 
9. Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредбата за 
изискванията за етикетирането и представянето на храните и да гарантира възможността им за 
съхранение при обичайните за вида продукт условия. 
Опаковката на всеки хранителен продукт следва да е здрава, с етикет на български език и да 
съдържа информация за вида на стоката, производителя, качеството, дата на производство и 
срока на годност. 
Не се допускат обозначения на етикета, които  заблуждават потребителя по отношение на 
характеристиката на храните, определена от тяхното естество, произход, идентичност, свойства, 
състав, трайност, начин на производство и употреба. 
При етикирането на хранителните продукти да се включват: данни за наименованието, под 
което храната се продава; съставките на храната и тяхното съдържание; трайността на храната и 
условията, при които трябва да се съхраняват; нето тегло или обем; име, седалище и адрес на 
производителя; маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната; 
указания за употреба - ако е необходимо. 
Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването им или за 
преминаването в тях на чужди и опасни за  здравето на потребителя вещества. Опаковките на 
предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна на 
храната. 
При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителни стоки не се приемат. 
10. Производителят на храната се задължава да я приготвя при щадящи методи за кулинарна 
обработка /варене, варене на пара, задушаване, печене/, които запазват витамините и 
предпазват образуването на вредни за здравето вещества. При прилагането на кулинарните 
технологии да се съблюдава влагането на готварска сол, добавена захар и вноса на мазнини. 
Когато доставчикът и производителят са различни лица, доставчикът също носи отговорност за 
спазването на условията по настоящия пункт. 
11. Изпълнителят се задължава транспортирането на хранителните продукти да се извършва с 
транспортни средства, за които има издадено „Удостоверение за регистрация” от РЗИ/РВМС 
(БАБХ) за превоз на хранителни продукти. 
12. Изпълнителят трябва да притежава технически възможности и персонал с необходимото 
образование и квалификация за изпълнение на поръчката. 
13. При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически 
спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, 
кметът на общината, директорът на дома или друг служител (медицинско лице), определен от 
него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска 
доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на 
доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на 
приложимите нормативни актове. В този случай изпълнителят е задължен незабавно и 
своевременно да достави храна, която напълно съответства на технически спецификации и на 
договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай всички 
разходи за неприетата доставка са за сметка на изпълнителя. 


