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ІІ. Изпълнителят се задължава: 

- Спазване сроковете на производство и доставка. 

 - Спазване на установените норми за обработка на храните съгласно 

изискванията на МЗX, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата 

и/или Наредба №37/21.07.2009 г., за здравословно хранене на учениците. 

-Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 

ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-

73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на 

учениците. 

 - Доставката на готовата храна за обедното хранене да се извършва в оборудвано 

и обзаведено помещение на Възложителя, отговарящо на всички хигиенни и 

санитарни изисквания необходимо за хранене при целодневна организация на учебния 

процес на ученици от I до IV клас. 

 - Доставката на храната ( ястия, хляб, пресни зеленчуци, плодове, напитки и 

други храни) да се извършва със собствен транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване 

на изискванията при транспортиране на храни, съгласно раздел ІV към Наредба № 5/ 

25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство на здравеопазването; 

 - При поискване да представя документи за придобиване на вложените 

продукти. 

 - Да уведомява Възложителя за възникнали затруднения по време на изпълнение 

на договора, чието решаване е от неговата компетентност. 

 - В случай, че се налага отклонение от договореното меню, предварително да 

съгласува с Възложителя. 

 - При констатирани рекламации своевременно да ги отстранява и да доставя 

качествена храна в рамките на оферирания срок в техническата оферта. 

  

По обособена позиция  №1 – „Приготвяне и доставка на  закуски  за учениците от I - 

IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград ””. 

- Ориентировъчен брой ученици - 253 (двеста петдесет и три). 

 Закуските следва да се представят индивидуално за всеки ученик, като 

опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва храната от външни 

замърсявания. Върху опаковката да има етикет, съдържащ информация за вид 

на храната, дата на приготвяне, грамаж, срок на годност и др., в съответствие с 

действащото законодателство. Закуските ще се доставят ежедневно /в учебни дни/ в 

СОУ “Иван Вазов”-  Благоевград.  

Хранителните продукти е необходимо да отговарят на изискванията на: Закона 

за храните, Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, Наредба № 5 / 25. 05. 

2006 г. за хигиената на храните, Наредба № 16 / 28. 05. 2010 г. за изискванията за 

качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба за 
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етикирането и представянето на храните, Закона за народното здраве, и други 

относими нормативни актове по изпълнение на стандартите и критериите за хранене и 

други приложими законови и подзаконови актове. Количествата на посочените видове 

закуски са прогнозни на база брой учащи / храноден, съобразени със заложените в 

бюджета средства. 

Заявките за доставка на закуските се подават ежедневно по телефон. 

  

По обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на обяд, чрез кетъринг за 

учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград, обучаващи се 

целодневно по проект BG051PO001 - 3.1.06  „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз””.  

- Ориентировъчен брой ученици от целевата група –80 (осемдесет).  

 Да готви и доставя храна ( ястия, хляб, пресни зеленчуци, плодове и  други 

храни) за нуждите на СОУ “Иван Вазов”-  Благоеввград, по вид, качество и 

количества, съобразени с месечно меню, разработено и предложено от Изпълнителя 

съобразено с действащите Наредби за здравословно хранене на учениците в 

ученическите столове или бюфети и утвърдено по действащата нормативна уредба 

 - Точното количество се конкретизира, съобразно  заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 - Изготвянето на менютата да бъде съгласно Закона за храните, действащите към 

момента законови и подзаконови актове и нормативни изисквания ( Наредба № 9 

/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 23/2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението; сборници с рецепти и др.) и 

съобразно изискванията, включени в Техническите спецификации към 

документацията. Приемът на енергия и хранителни вещества съгласно Наредба № 23 

от 2005 година за физиологичните норми за хранене на населението ( обн. ДВ ,бр.63 

/2005 г.) с цел да се осигури правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на 

Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му. 

 

ІІІ. Време за доставки: 
  

Обособена позиция №1 – „Приготвяне и доставка на  закуски  за учениците от I - 

IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград ””  

 СУТРЕШНА ЗАКУСКА – доставка до 08:30 часа 

Обособена позиция № 2 – „Приготвяне и доставка на  обяд, чрез кетъринг за 

учениците от I - IV клас в СОУ „Иван Вазов” гр. Благоевград, обучаващи се 

целодневно по проект BG051PO001 - 3.1.06  „Подобряване на качеството на 
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образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз””. 

 ОБЯД – доставка до 11:30 часа 

Ръководството на образователната институция ще осигури помещение 

отговарящо на санитарно - хигиенните изисквания в съответната сграда за дейности. 

 

ІV. Практически указания за минимални изисквания: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава приготвяните и/или доставяни от него 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 меню за съответната седмица. 

Предлаганите натурални сокове да бъдат с 100 % плодово съдържание.  

Млякото, млечните продукти и хлябът да са произведени по БДС или 

еквивалетно. 

Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски 

изделия — баклави, торти, пасти и други. 

Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите 

— не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като  до този 

момент да бъдат съхранявани в хладилни помещения и при условията, 

регламентирани от производителя. 

Да не се предлагат подсладени пресни и кисели млека, освен когато млеката са с 

добавен плодов компонент, какао, овесени ядки, растителни влактини, к ато 

подслаждането трябва да е с натурални подсладители и общото съдържание на моно- и 

дизахаридите не трябва да е повече от 15%. Количеството на добавените плодове, 

плодово пюре, натурален плодов сок към киселото мляко да е най-малко 6%. 

Плодовете/зеленчуците да са пресни и без видими наранявания. 

Храните да бъдат доставени в опаковка, която да ги предпазва от външни 

замърсявания и да не променя органолептичните им характеристики. Не се 

допускат храни с нарушена цялост на опаковката. Пакетираните храни, които се 

доставят в училището да са етикирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикирането и представянето на храните /ПМС №136/19.07.2000 г. - 

ДВ бр.62/2000г./. 

  Храните да не съдържат продукти съставени или произведени от 

ГМО, обработени с йонизиращи лъчение и зеленчуци и плодове, съдържащи 

остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите 

стоиности. 

Участникът носи пълна отговорност за безопаснос rга и качеството на 

доставените храни, съгласно изискванията на Наредба  №9 от 16.09.2011 г. за 
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специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата и за безопасността на труда при изпълнение на 

дейността. 

Храната следва да бъде приготвяна съгласно ,,Сборник рецепти за ученическите 

столове и бюфети", издателство Техника, 2012 г. 

Базата при съставяне на седмичното меню следва да отговаря на средно 

дневните препоръчителни продуктови набори. Менюто да се изготвя съгласно 

изискванията на Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

нселението, Наредба № 9 /16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата 

и съгласно Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването за здравословно 

хранене на учениците . 

За осигуряване на разнообразие на хранителни продукти, ежедневно да се 

включват в менюто най-малко по един представител от следните групи храни: 

1. Хляб, хлебни и макаронени изделия, тестени изделия, ориз, жито и други 

зърнени храни и картофи; 

2. Зеленчуци; 

3. Плодове; 

4. Мляко и млечни продукти;  

5. Месо, птици, риба, яйца, бобови храни. 

6. Осигуряването на пълнозърнести продукти да се извършва чрез включване в 

менюто: 

- само на пълнозърнест хляб най-малко два пъти седмично. 

7.Осигуряването на плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сухи, 

консервирани с ниско съдържание на сол/захар) да се извършва чрез включване 

в менюто на пресни според сезона зеленчуци (като салата или гарнитура) и/или 

пресни според сезона плодове (цели, нарязани, настъргани, като плодова салата или 

прясно изцеден сок). 

8.Осигуряването на мляко и млечни продукти да се извършва чрез:  

-предлагане на прясно мляко като напитка или включено в пюрета, супи и  

десерт. 

-включване на кисело мляко като компонент на закуска, включено в ястия, десерти, 

самостоятелно и с добавени нарязани пресни плодове, сушени плодове, прясно изцеден 

плодов сок. 

9.В менюто се включва риба най-малко един път седмично. 

 

V. Осигуряване и контрол на качеството: 

 Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на 

качеството на дейностите по предмета на поръчката . 
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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 РБългария 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 . 
 

VІ.Проверка на доставените храни: 

 Храните, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации 

и нормативната уредба на страната, следва да се отстранят незабавно. Същото важи и 

при рекламации от страна на Възложителя. 

При установяване на доставена храна, която не отговаря  на настоящите 

технически спецификации и на договорните условия, включително на 

приложимите нормативни актове, упълномощеното лице в училището или 

директора на училището, или друг служител, 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, според предложения от него срок за реакция в 

техническото си предложение, да достави храна, която напълно съответства на 

технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите 

нормативни актове. В този случай транспортите разходи за неприетата доставка са 

за сметка на изпълнителя. 

  

VІІ.Координация: 

 Изпълнителят трябва да координира изпълнението на дейностите в съответствие 

с учебния  процес. 

 Точното количество се конкретизира, съобразно ежедневните потребности на 

Възложителя на база брой присъстващи ученици в съответния ден през целия период 

на доставката. 

     

Приложение № 1 към Техническа спецификация 
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ПРИМЕРНА НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАКУСКИ  

ОТ„СБОРНИК РЕЦЕПТИ ЗАУЧЕНИЧЕСКИТЕ СТОЛОВЕ И 

БЮФЕТИ"  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ:  РЕЦЕПТА №  ГРАМАЖ 
1 Кифла със сирене 20 100 
2 Кифла с мармалад 23 100 
3 Козуначена кифла  27 100 
4 Баница със сирене (извара) 1 100 

5 Баница с праз лук   3 100 

6 Бърза баница 6 75 
7 Бутерка с кашкавал 7 100 
8 Бутерка със сирене 8 100 
9 Бутерка с ябълка 9 100 

10 Кекс със сирене  14 100 
11 Кекс с плод  16 100 
12 Питка със сирене (извара, кашкавал ) 31 100 
13 Пирожка с мляно месо печена на фурна 33 100 
14 Пица с мляно месо 34 120 
15 Пица със сирене  35 120 
16 Пиица с филе и кашкавал 36 120 
17 Соленки с плънка  40 125 
18 Сандвич с лютеница и сирене 42 85 

19 
Сандвич с млечни продукти и 

зеленчуци 
48 105 

20 
Печен сандвич със сирене (кашкавал, 

извара)  
49 85 

21 Сандвич с филе 57 85 

22 Сандвич с филе и зеленчуци 58 105 

23 Печен сандвич с филе и кашкавал 62 85 

24 
Хамбургер със свинско филе, зелена 

салата и лук  
67 140 

25 
Хамбургер със свинско филе, домати и 

краставици 
68 140 
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26 
Хамбургер с пилешко роле и 

краставица 
69 140 

27 Хамбургер с кашкавал и краставица 70 140 

28 
Плодове според сезона : ябълка, 

портокал, банан, мандарина, и други 

Хамбургер с кашкавал и краставица 

357 200 

29 Прясно мляко  432 200 

 
Доставките да се редуват седмично, но така, че да не се повтарят през  

седмицата.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 към Техническа спецификация 

 
 

ПРИМЕРНА НОМЕНКЛАТУРА НА ЯСТИЯ ОТ„СБОРНИК 

РЕЦЕПТИ ЗАУЧЕНИЧЕСКИТЕ СТОЛОВЕ И БЮФЕТИ"  
 

ГРУПИ 

ЯСТИЯ 

Рецепта 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

I. ОСНОВНИ ЯСТИЯ 
Грамаж  ПЮРЕТА И КАШИ: 

150 г 137 Пюре от картофи с яйце (сирене) 
150 г 138 Пюре от спанак с яйце 

150 г.  139 Каша от спанак 
150 г. 140 Каша от праз лук със сирене 
150 г. 141 Млечна каша със сирене (извара) 
150 г. 143 Картофи с бял сос 

 ПЛАКИИ:  
150 г. 145 Плакия от картофи 
150 г. 146 Плакия от зрял фасул (леща) 
150 г. 147 Плакия от зелен фасул(тиквички)___ 
  ЯХНИИ: 
150 г. 148 Яхния от грах 
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150 г. 150 Яхния от зелен фасул 
150 г. 151 Яхния от зрял фасул (леща) 
150 г. . 152 Яхния от зрял фасул и кисело зеле 
150 г. 154 Яхния от тиквички 
150 г. 155 Яхния от картофи 
   

 ЗЕЛЕНЧУЦИ С ОРИЗ:  
150 г. 157 Тиквички  с ориз 
150 г. 158 Спанак с ориз 
150 г. 159 Картофи с ориз 
150 г. 160 Пиперки с ориз 
150 г. 161 Праз лук с ориз 
150 г. 162 Кисело (прясно) зеле с ориз 
150 г. 163 Ориз със зеленчуци и сирене (кашкавал) на фурна 

 ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И САРМИ:   
150 г. 165 Пълнени пиперки (домати, тиквички) с ориз 
150 г. 168 Пълнени пиперки (домати) със сирене (извара) 
150 г. 169 Сарми с кисело (прясно) зеле 
150 г. 170 Сарми с лозови листа 

 ОГРЕТЕНИ:  
150 г. 171 Огретен с картофи 
150 г. 172 Огретен от тиквички (патладжани) 
150 г. 173 Огретен от зеленчуци 

 

 

 

 МУСАКИ: 
150 г. 175 

176 

Мусака от картофи 

Вегетарианска мусака 120 г. 

150 г. 177 Мусака от картофи със сирене (кашкавал, извара) 
150 г. 178 Мусака от праз с ориз 
150 г. 183 Мусака по градинарски 

 ГЮВЕЧИ:  
150 г. 186 Гювеч от пресни (стерилизирани, замразени) 
  зеленчуци 
150 г. 188 Гювеч с картофи и спанак 
150 г.      189 Гювеч по овчарски 

 ЗЕЛЕНЧУКОВИ КЮФТЕТА:    ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗАДУШЕНИ И ПЕЧЕНИ 

(на    фурна): 
150 г. 191 Картофи на фурна със сирене (кашкавал) 
150 г. 192 Задушено прясно зеле 
150 г. 194 Тиквички на фурна 
  ЯСТИЯ ОТ МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ:   
150 г. 196 Макарони с доматен сос и сирене 
150 г. 199 Спагети с телешко месо 

 ЯСТИЯ ОТ ЯЙЦА И ОМЛЕТИ:  
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150 г. 202 Яйца по панагюрски 
150 г. 204 Бъркани яйца със сирене (кашкавал) 
150 г. 

206 
Бъркани яйца с домати, пиперки и сирене (миш-

маш) 

150 г. 208 Омлет със сирене на фурна 
  ЯСТИЯ ОТ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ:   
150 г 211 Сирене по шопски 
150 г 212 Сирене с яйца на фурна 
130 г 213 Настърган кашкавал на фурна 

ГРУПИ 

ЯСТИЯ 

Рецепта 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

2. МЕСНИ 

ЯСТИЯ  

 ЯСТИЯ ОТ РИБА:  
150 г 214 Задушена риба със зеленчуци (филе без кости) 
 80 г 215 Задушена риба с доматен сос (филе без кости) 

150 г 216 Плакия от риба (филе без кости) 
150 г 218 Риба с домати (филе бсз кости) 
  80 г 219 Риба, печена на скара (филе без кости) 
  80 г 220 Риба на фурна (филе без кости)  
  ЯСТИЯ ОТ ПТИЦИ: 

150 г 221 Пиле фрикасе 
150 г 223 Пиле с грах 
150 г 224 Пиле по градинарски 
150 г 225 Пиле с картофи 
150 г 226 Пиле с домати 
150 г 227 Пиле със зелен фасул 
150 г 228 Пиле с прясно зеле 
150 г 229 Пиле паприкаш 
150 г 230 Пиле с кисело зеле 
150 г 231 Пиле с ориз и домати 
150 г 232 Пиле с бял ориз 
150 г 233 Пиле гювеч 
150 г 234 Пиле яхния 
150 г 235 Пиле задушено  
  70 г 237 Пиле печено на фурна 

 ЯСТИЯ С МЕСО:  
150 г 240 Месо фрикасе (телешко, свинско) 
150 г 241 Месо с ориз (телешко, свинско) 
150 г 242 Месо с картофи (телешко, свинско) 
150 г 243 Месо с грах (телешко, свинско) 
150 г 244 Месо със зелен фасул (телешко, свинско) 
150 г 245 Месо с домати (телешко, свинско) 
150 г 246 Месо паприкаш (телешко, свинско) 
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150 г 248 Месо по градинарски (телешко, свинско) 
150 г 250 Месо с праз лук (телешко, свинско) 
150 г 251 Месо с прясно зеле (телешко, свинско) 
150 г 252 Яхния с месо и кромид лук (телешко, свинско) 
150 г 253 Свинско месо със зрял фасул 
150 г 254 Свинско месо с кисело зеле 
150 г 255 Гулаш (телешко, свинско месо) 
150 г 258 Кебап върху ориз (телешко, свинско месо) 
150 г 260 Винен кебап (телешко, свинско месо) 
150 г 262 Задушено месо (телешко, свинско) 
150 г 263 Гювеч от зеленчуци с месо (телешко, свинско) 
150 г 264 Славянски гювеч с месо (телешко, свинско) 
  ЯСТИЯ ОТ СМЛЯНО МЕСО  
180 г 265 Кюфтета яхния 

180 г 268 Кюфтета с бял сос 
180 г 266 Кюфтета по чирпански 
  МУСАКИ ОТ МЕСО:  
150 г 269 Мусака с месо и картофи (готова кайма смес) 
150 г 270 Мусака с месо и прясно зеле (готова кайма смес) 
150 г 271 Мусака с месо и тиквички (патладжани) 
150 г 272 Мусака с месо и праз лук (готова кайма смес) 
150 г 273 Мусака с месо и ориз (готова кайма смес) 
 

150 г 

150 г 

 

275 

276 

ПЪЛНЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ С МЕСО: 

Пълнени пиперки с месо (готова кайма смес) 

Пълнени ттиквички с месо (готова кайма смес) 

Сарми от лозови листа с месо (готова кайма смес) 

Сарми от зелеви листа с месо (готова кайма смес) 

150 г 

150 г 
277 

278 

ГРУПИ 

ЯСТИЯ 

Рецепта 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

З. ДЕСЕРТИ  ПРЕСНИ И ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ:  
200 г 357 Пресни плодове (според сезона - ябълки, круши, 
  череши, праскови, нектарини, сини сливи, грозде, 
  диня, пъпеш, банани, портокали, мандарини, 

киви) 150 г 364 Печени ябълки (круши, дюли) 
150 г 365 Печена тиква на фурна с мляко 
150 г 367 Тиква, варена на пара 
150 г 369 Печена тиква с мед 
150 г 372 Компот от пресни (замразени плодове) 
150 г 373 Компот от смесени сушени плодове (ошав) 
150 г 376 Кисел от нектар (компот) 
  

384 
МЛЕЧНИ ДЕСЕРТИ И КРЕМОВЕ:  
Кисело мляко 150 г 
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150 г 385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

Малеби 

Мляко с грис 

Мляко с ориз 

Крем ванилия 

Крем какао 

Крем от кисело мляко 

Варен жълт крем 

Крем карамел 

 

 

 

Крем карамел 

 

150 г 
150 г 
150 г 
150 г 
150 г 
150 г 
150 г 
120 г 
  ТЕСТЕНИ И ДРУГИ ДЕ СЕРТ И:  
120 г 418 Макарони с яйца и захар на фурна 
120 г 417 Шарлота с бисквити и пресни плодове 

II. ХЛЯБ хляб Добруджа, Типов, Пълнозърнест 
тегло на 1 порция предварително нарязан 
50 гр.  

 
Видовете ястия и начинът им на приготвяне в описаната Номенклатура 

следва да бъде съобразен със „Сборник рецепти за ученическите столове и 

бюфети", изд. ,,Текника" от 2012 г., одобрен от МЗ. 

Менютата за хранене на учениците да са съобразени със годишните сезони 

като при разработването им да се използват примерните среднодневни продуктови 

набори, посочени в приложение № 3 от Наредба №37 от 21.07.2009 г. (в сила от 

15.09.2009 г.) на МЗ за здравословно хранене на учениците. 

 


