


• Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена 
от министъра на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 63 от 02.08.2005г.) 

• Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 
22.01.2008 г.; 

• Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в 
детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

• Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 
контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

• Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, 
различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 
от28.03.2001 г.; 

• Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 
ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.; 

• Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 
12.12.2014 г.; 

• Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 
пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

• Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

• Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 
от 5.09.2002 г.,  

• Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 
подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

• Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 
детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

• Наредба № 9 от 16.09.2011г. 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, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, 
бр. 73 от 20.09.2011г.; 

• Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; 

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно 
стандартите за търговия с маслиново масло; 

• Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година 
относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; 

• Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година 
относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху 
продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация; 

• Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 
година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

• Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на 
пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

• Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни 
правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с 
яйца; 

• Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 
година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните 
и ароматизантите в храните; 
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• Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 
микробиологичните критерии за храните;  

• Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни 
правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на 
плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. 

• Нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните, приложими към 
днешна дата и бъдещи изменения и допълнения; 

• други приложими регламенти на Европейското законодателство. 
 

Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично модифицирани 
организми (ГМО), съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните. 

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 листове за качество и произход; 
сертификат за контрол на храни от РЗИ; протокол за изпитване от РВМС (БАБХ) и др.), 
означен срок на годност и първични счетоводни документи (фактури, стокови 
разписки/приемо-предавателни протоколи. В деня на доставката, хранителните продукти 
трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 75 % от целия им срок на годност, 
посочен от производителя. При доставката следва да се спазват стриктно всички санитарно – 
хигиенни изисквания. 

Доставяните храни следва да са първо или екстра качество, с доказан произход, да 
отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба 
от крайни потребители, да отговарят на санитарните, санитарно – ветеринарните, 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, 
свързани с производството и търговията с храни. 

Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и 
наредбата за изискванията за етикирането 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, датата на 
производство и срока на годност. При етикирането на хранителните продукти да се включват: 
данни за наименованието, под което храната се продава; съставките на храната и 
количеството на някои от тях; срокът на годност и условията, при които трябва да се 
съхраняват; нето тегло или обем; име, седалище и адрес на производителя; маркировка за 
обозначение 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, хранителните продукти не 
се приемат. 

 
 Доставените хранителни продукти за детските заведения трябва да отговарят на 

Български държавен стандарт /БДС/, Утвърден стандарт /УС/ или по Браншови стандарт /БС/ или 
еквивалентни. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 
на храната, и документ за качество и безопасност. 

 Храните в детските заведения се доставят от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона 
за храните. 

 При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV 
на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 
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относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.). Хранителните продукти следва да бъдат 
доставяни франко складовете, посочени от възложителя, със специализирани транспортни 
средства за пренос на храни. Транспортирането на хранителните продукти от животински 
произход  да се извършва с превозни средства с налична охлаждаща инсталация, регистрирани в 
ОДБХ по чл.246 от ЗДТ . 

Транспортните средства трябва да са в добро техническо състояние и с условия, които не 
позволяват замърсяването на храните, снабдени с оборудване за поддържане и наблюдение на 
температурите, необходими за съхранение на храните. 

 ОБЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ да са регистрирани по реда 
на чл.12. от Закона за храните и/или Закона за ветеринарномедицинската дейност и да 
притежават Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено от областната 
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за производство и търговия на едро или на дребно с 
храни от животински и/или неживотински произход,  с вписана група храни, която отговаря на 
съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства.    

 Не се допуска доставянето на  храни, съдържащи, съставени или произведени от 
генетично модифицирани организми и храни, обработени с йонизиращи лъчения. Не са допуска 
доставяне на екструдирани храни. 

 Предварително опакованите храни, доставяни в детските заведения, да са в опаковка, 
която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му 
характеристики. Пакетираните храни, доставяни в детските заведения, трябва да са етикирани и 
маркирани съгласно Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета 
с ПМС № 383 от 04 декември 2014г.( ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;) В детските заведения не се 
допуска доставка на  храни с нарушена цялост на опаковката. 

 Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, доставяно в 
детските заведения да е добито от здрави животни в кланични пунктове съгласно изискванията на 
Наредба №4 от 2014г за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от 
животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. 
Месните заготовки и месните продукти, които се доставят в детските заведения, трябва да са 
произведени по утвърден стандарт, а за храните, за които няма утвърден стандарт, трябва да са 
произведени по технологична документация. Месото от птици и лагоморфни (зайцевидни), което 
се доставя в детските заведения, трябва да е добито от здрави птици и лагоморфни в одобрени 
предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853/2004/ЕС. Месото от 
птици и птичи разфасовки, които се доставят в детските заведения, трябва да отговарят на 
изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно 
въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 
отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (OB L 
157, 17.6.2008 г.). 

 Прясното пастьоризирано мляко, което се доставя в детските заведения, трябва да е 
произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, 
глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004. Млечните продукти, които се доставят в детските 
заведения, трябва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на 
приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004. Киселото мляко, което се 
доставя в детските заведения и училищата, трябва да е произведено в съответствие със стандарт 
БДС 12:2010. Сиренето, което се доставя в детските заведения, трябва да е произведено в 
съответствие със стандарт БДС 15:2010. Кашкавалът, който се доставя в детските заведения, 
трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010. В детските заведения може да 
се доставя и млечни продукти, произведени по ТД, които отговарят на изискванията за сурово 
мляко на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004 и на качествени 
показатели за готов продукт съгласно действащите БДС. Млечните продукти, за които няма 
български държавен стандарт, трябва да са произведени по технологична документация.  

4 
 



 В детските заведения се доставя само краве масло, слънчогледово масло и зехтин. Не се 
разрешава доставянето на храни, съдържащи хидрогенирани растителни мазнини и растителни 
мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им. Кравето масло да е 
произведено от сурово мляко и да отговаря на изискванията. Слънчогледовото масло да е 
произведено по браншови стандарт. 
 Брашното, което се влага в храни, предлагани в детски заведения е „Бяло“, „Добруджа“ 

или „Типово“, произведени по утвърден браншови стандарт или еквивалентен и/или 
пълнозърнесто брашно. 
  Хлябът, който се доставя в детските заведения да бъде тип „Бял“, „Добруджа“ или 

„Типов“, произведен по утвърден стандарт или еквивалентен и/или пълнозърнест. 
Пълнозърнестият хляб трябва да бъде без оцветители. Могат да се доставят и пълнозърнести 
продукти( хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядни и други) без оцветители.  Да не се 
доставят зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо плесенясване, с наличие 
на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. Храните на зърнена основа, които се 
доставят в детските заведения за консумация от децата във възрастта до 3 години, по отношение 
на състава им трябва да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията към храните на 
зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета с ПМС 
№ 66 от 18 март 2003 г. (ДВ бр. 27 от 2003 г.). 
  Яйцата да отговарят на изискванията на Наредба №1 от 2008г. за изискванията за 

търговия с яйца. Яйцата, които се доставят в детските заведения, трябва да са клас „А“. Яйцата 
трябва да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни след датата на снасяне.  Яйцата трябва 
да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им (от +5 °C до 
+18 °С). 
   В детските заведения не се допуска доставката на пресни плодове и зеленчуци, 

съдържащи остатъчни количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 
 Картофите, които се доставят в детските заведения, трябва да са цели, здрави, чисти без 

земя и други примеси, без повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност, да 
издържат на транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и 
маркировка, която съдържа етикет с данни за място на произход, име на производител и/или име 
на опаковчик. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави 
негодни за консумация. 
 Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички и др.), 

които се доставят в детските заведения, трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт 
за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по Приложение № 1, част А от Регламент 
за изпълнение (ЕС) № 543 /2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни 
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на 
плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.). 
 Варивата, които се доставят в детските заведения и училищата, трябва да отговарят на 

следните изисквания: 1. да са цели и здрави; 2. да са чисти, без видими чужди вещества; 3. да са 
без вредители; 4. да нямат увреждания от вредители; 5. да нямат неспецифичен мирис и/или 
вкус; 6. да са с цвят, характерен за продукта. Не се използват продукти, засегнати от гниене или 
други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация. 
 Рибата и рибните продукти, които се доставят в детските заведения, трябва да са 

получени в регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи 
на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004. В детските 
заведения трябва да се доставя охладена сладководна и/или морска риба. Замразената риба да 
бъде добре почистена от кожа, гръбначните кости и вътрешности, филетирана или нарязана на 
парчета. Не се разрешава доставката на солена, пушена, сушена, маринована или консервирана 

5 
 



по друг начин риба и хайвер. Не се разрешава доставка на миди, стриди, калмари, октоподи, 
раци, скариди и други нерибни хидробионти. 
 Пресните плодове и зеленчуци, които се доставят в детските заведения, трябва да 

отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и 
специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на 
Регламент (EO) 543/2011 на Комисията. Наредба №16 от 28.05.2010г. за изискванията за качество 
и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (обн. ДВ< бр. 43/08.10.2010г., доп.ДВ, 
бр. 44/17.05.2013г. и др приложими. 

- Фасулът (зелен), трябва да бъде клас „Екстра“ или клас „I“, в съответствие с изискванията на 
Регламент (EO) № 912/2001 на Комисията от 10 май 2001 г. относно определяне на стандартите за 
търговия с фасул (OB L 129, 11.5.2001 г.). 

- Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, не трябва да съдържат консерванти, 
оцветители и подсладители. 

- В детските заведения не се доставят и приемат консервирани продукти с нарушена 
херметичност и признаци на бомбаж. 

- Плодовите конфитюри, желета, мармалади и желе-мармалади, трябва да отговарят на 
Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 
подсладено пюре от кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 19 от 2003 г.). 

- Доставят се само 100 % плодови и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови 
нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на 
продукта. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към 
напитките от плодове, приета с ПМС № 219 от 24 септември 2002 г. (ДВ, бр. 94 от 2002 г.). 

- Доставеното доматено пюре да е с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % 
от сухото вещество се формира от домати). 

- Доставянето на продукти, производни на плодовете и зеленчуците в замразен и изсушен вид, 
предназначени за детските заведения се разрешава добавки в количества, допустими в Наредба 
№ 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 12 от 2015 г.). 

-  Лютеницата, която се доставя в детските заведения, училищните столове и обектите за 
търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е 
произведена по браншови стандарт. 
 Не се разрешава доставка на ядки в детските ясли и детските градини. 
 Да се доставя само „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване на 

изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 
човека, приета с ПМС № 209 от 11 септември 2002 г. (ДВ, бр. 89 от 2002 г.). 
 Да се доставя само шоколад, отговарящ на Наредбата за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти, приета с ПМС № 251 от 6 ноември 2002 г. (ДВ, бр. 107 от 2002 г.). 
 Пчелният мед, трябва да отговаря на изискванията на Директива 2001/110/ЕО на Съвета 

от 20 декември 2001 г. относно меда (OB L 10, 12.1.2002 г.) и Наредбата за изискванията към 
пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28 август 2002 г. 
(ДВ, бр. 85 от 2002 г.). Пчелният мед се съхранява в плътно затворени годни опаковки (тенекии, 
пластмасови кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за съхранение трябва да отговарят на 
изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за 
отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (OB L 338, 13.11.2004 г.). 
 Да се доставят само плодови и билкови чайове, които не съдържат оцветители и 

овкусители съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 
ензимите в храните и ароматизантите в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 

6 
 



1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в 
храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на 
Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 
(OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), и несъдържащи 
кофеин. 
 Доставената сол да е йодирана с калиев йодат, в съответствие с изискванията на 

Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета 
с ПМС № 23 от 30 януари 2001 г. (ДВ, бр. 11 от 2001 г.). 
 Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, 

регламентирани в европейското и националното законодателство. 
 В детските заведения и училищата не се допускат храни, които са с признаци на 

развала, както и храни с изтекъл срок на трайност. 
 Храните се съхраняват в условията, регламентирани от производителя, и се предлагат в 

срока на трайност. 
 Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва 

да бъде не по-малък от 75%. 
 При изпълнение на поръчката изпълнителя трябва да спазва изискванията на Закона за 

храните,  Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища,  Наредба № 2 от 2013г за 
здравословното хранене на деца от 1 до 3 години в детска ясла и детска кухня,  Наредба № 6 от 
10 август 2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 
заведения и други регламентирани от националното и европейско законодателство.  
 Хранителните продукти трябва да бъдат придружени с документ, удостоверяващ 

съответствието и безопасността на храните и  да бъдат придружавани при всяка доставка с 
търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, 
количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите 
нормативни изисквания за съответния вид продукти; да бъдат придружавани при всяка доставка 
с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях. 

 
4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА 
 

4.1. Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно – хигиенни изисквания.  
4.2. Срок за изпълнение  на доставките: 

Доставките ще се извършват периодично, по предварителни заявки, изготвени от 
определени за това длъжностни лица от съответните заведения, по обособени позиции, 
както следва: 

по Обособена позиция № 1: „Други пакетирани хранителни продукти“  - два пъти седмично – 
до 11:00 часа  

по Обособена позиция № 2: „Консерви - плодове и зеленчуци“ - два пъти седмично – до 11:00 
часа 

по Обособена позиция № 3: „Месо, месни изделия“ -  два пъти седмично – до 11:00 часа 

по Обособена позиция № 4: „Мляко и млечни изделия“  - два пъти седмично – до 11:00 часа 

по Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци   – пресни и замразени“ - три пъти 
седмично – до 11:00 часа 

по Обособена позиция № 6: „Хляб и тестени изделия“ - ежедневно - до 08:00 часа 
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Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки ден от седмицата до определен 
час (до 08:00/11:00 часа, за съответната обособена позиция, в рамките на работния ден) чрез 
обектите - краен получател. Заявката следва да се предостави в писмена форма по 
електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена 
по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, 
техните количества и график за доставката им. Изпълнителят уведомява Възложителя 
предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може 
той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ. 

       Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 
документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ 
или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след 
проверка за съответствието на доставката с изискванията на сключения Договор и 
съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, 
Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка. 
 
       4.3  Контрол  

Възложителят ще контролира изпълнението на доставките и ще заплаща на 
Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършените доставки по ред, описан в 
договора. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, 
предмет на обществената поръчка, ще се осъществява от упълномощени представители на 
Възложителя. 

При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 
Продукти с Техническата спецификация, Възложителят има право да откаже да подпише 
документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме 
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 
констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани   по-долу 
(„Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, 
посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 
двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката. 

 

Възложителят има право на рекламации („Несъответствия“)  пред Изпълнителя за: 
 

• несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество 
и/или със заявения/договорен вид; 

• несъответствието на доставените Продукти с Техническата спецификация на 
Възложителя; 

• несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти; 
• несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящата 

Техническата спецификация; 
• несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност; 
• нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти; 

Рекламации за явни Несъответствия на доставката с Техническата спецификация или 
с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния 
протокол. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като 
Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането 
им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено 
приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените 
Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя. 
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При отправена рекламация и възникване на спор относно ,  контролни проби се 
вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните 
или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или 
упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-
късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на 
оторизирания орган. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава 
несъответствието на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността 
на Продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите 
съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи 
на Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и 
доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена 
необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен 
да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на 
етикета. 

Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие 
на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие 
на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и 
Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в 
констативния протокол  и са обвързващи за Изпълнителя.  

При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с   
Техническата спецификация или с изискванията за безопасността на доставения  Продукт и 
при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката 
не съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят 
изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) 
дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол   подписан 
от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от 
Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, 
Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е 
обвързващ за последния. 

При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Техническата 
спецификация Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно 
допълва доставката в посочения от него срок от подписване на съответния протокол от 
Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или   цената по 
Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до 
съществени изменения на договора. 

В случаите на Несъответствия, посочени в констативен протокол,   Възложителят 
дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са 
констатирани, само след отстраняването им,   съответно при установяване, че Продуктите 
съответстват на договорените и нормативно установени изисквания с Техническата 
спецификация и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката. 

Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 
представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и 
другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени Техническата спецификация. 
При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, 
предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол 
подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.  

Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с 
Техническата спецификация или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се 
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вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган. 
Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания  и е длъжен да 
обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи 
Продукти. 

Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и 
контрол на доставките и да позволява на Възложителя да инспектира всички записи и 
документи, свързани с предоставяните от него доставки по настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всяка планирана инспекция от 
други органи, за да може при необходимост Възложителят да присъства на проверката. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа постоянна комуникация с Възложителя, като 
поддържа стационарен телефон в офиса си, поддържа и отговаря на дежурни номера за 
непрекъсната връзка с Възложителя. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа електронна поща за получаване на сигнали, 
която трябва да проверява ежедневно. 

Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на 
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по 
получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка.   

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, 
предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на 
приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за 
доставка, търговски документ или друг съотносим документ).  

 
5. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

Обособена позиция № 1: „Други пакетирани хранителни продукти“   
 
-  описани в Приложения №1_TS_1 
 
Обособена позиция № 2: „Консерви - плодове и зеленчуци “    
 
-  описани в Приложения №1_TS_2 
 
Обособена позиция № 3: „Месо, месни изделия“    
 
-  описани в Приложения №1_TS_3 
Обособена позиция № 4: „Мляко и млечни изделия.“   
 
-  описани в Приложения №1_TS_4 
 
Обособена позиция № 5: „Плодове и зеленчуци   – пресни и замразени“    
 
-  описани в Приложения №1_TS_5 
 
Обособена позиция № 6: „Хляб и тестени изделия“   
 
-  описани в Приложения №1_TS_6 
 
Изготвил:  
Инж. техн.,  Одитор НАССР:   Васка  Каптебилова - Външен експерт
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