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Образец № 1 

 

 ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, 

изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден 

и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, 

публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник 

на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, 

която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 

идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския 

съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на 

обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към 

публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя3 Отговор: 

Име:  Детска градина №16 „Слънчева дъга“, гр. 

Варна 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: „Доставка чрез покупка на 

хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи 

ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени 

позиции“. 

                                                           
1 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и 

други заинтересовани страни 
2 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана 

за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна 

система. 
3 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
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Название или кратко описание на поръчката4: [   Предмет на обществената поръчка е доставка 

чрез покупка на хранителни стоки, необходими 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи 

ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени 

позиции“:  

1. Обособена позиция №1 – „Доставка на хляб, 

хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ №16 

„Слънчева дъга”  
2. Обособена позиция №2 – „Доставка на мляко и 

млечни продукти за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”  

3. Обособена позиция №3 – „Доставка на месо, 

месни продукти, птици, птичи продукти и риба за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ 

№16 „Слънчева дъга”  
4. Обособена позиция №4 – „Доставка на бакалски 

стоки за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”  

5. Обособена позиция №5 – „Доставка на пресни 

плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”  

6. Обособена позиция №6 – „Доставка на консерви 

и  замразени зеленчуции за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”  

7. Обособена позиция №7 – „Доставка на яйца за 

хранене на децата, посещаващи ДГ №16 

„Слънчева дъга”  

Обособените позиции и включените в тях 

продукти са описани подробно в Техническата 

спецификация към настоящата документация. 

Описаните количества продукти са прогнозни 

и не ангажират Възложителя с цялостното им 

усвояване при сключване на договор.  

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)5: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от 

икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

                                                           
4 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 
5 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

Лице или лица за контакт6: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е7? 
[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена8: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие9, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в останалите 

части от този раздел, раздел Б и, когато е 

 

 

 

                                                           
6 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 
7 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са 

заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им 

счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 
9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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целесъобразно, раздел В от тази част, 

попълнете част V, когато е приложимо, и 

при всички случаи попълнете и подпишете 

част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък10: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори11? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

                                                           
10 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
11 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не 

са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, 

които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
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Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото 

тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

1. (разделът се попълва само ако тази информация се 

изисква изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

2. Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в 

допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите 

информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка 

(категория) съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

3. Участие в престъпна организация13: 

Корупция14: 

Измама15: 

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности16: 

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17 

                                                           
12 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
13 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 

г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР 

на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). 

Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното 

законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
15 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 

борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща 

подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в 

член 4 от същото рамково решение. 
17 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
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Образци на документи и указания за подготовката им 

Детски труд и други форми на трафик на хора18 

Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има 

правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе основания, 

която е произнесена най-много преди пет 

години, или съгласно която продължава да се 

прилага период на изключване, пряко 

определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]19 

Ако „да“, моля посочете20: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване22 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23: [……] 

 

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

                                                           
18 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и 

за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
23 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Образци на документи и указания за подготовката им 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

 Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — срокът 

на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, включително, 

когато е приложимо, всички начислени лихви 

или глоби? 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 24 
[……][……][……][……] 

 

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

                                                           
24 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
25 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
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Образци на документи и указания за подготовката им 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ 

да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право26? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове27, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

стопанската дейност при тези 

обстоятелства28? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                           
26 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
27 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
28 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато 

и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
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Образци на документи и указания за подготовката им 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение29?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси30, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

[] Да [] Не 

                                                           
29 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
30 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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Образци на документи и указания за подготовката им 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 

ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 
 

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел  или раздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 

или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 

                                                           
31 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й 

в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен32: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

                                                           
32 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 

същото приложение 
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години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва33(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва34: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения35, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у36 — и стойността): 

[…], [……]37 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

[…] 

 

 

 

  

                                                           
33 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
34 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35 Например съотношението между активите и пасивите. 
36 Например съотношението между активите и пасивите. 
37 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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Образци на документи и указания за подготовката им 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период38 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период39 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти40: 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи41, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да използва 

технически лица или органи при извършване 

на строителството: 

[……] 
 

 
[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

[……] 

                                                           
38 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 

повече от пет години. 
39 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 

повече от три години. 
40 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят 

отделни ЕЕДОП. 
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качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки42 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 
a) [……] 
 

 

 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

[……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител43 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 
 
[…] [] Да [] Не 

                                                           
42 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
43 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 

подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 
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Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

4.  

5. Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които 

ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да 

бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или правила, 

които трябва да бъдат приложени, за да се 

ограничи броят на кандидатите по следния 

начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми на 

документални доказателства са на 

разположение в електронен формат44, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]46 

                                                           
44 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
46 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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6.  

7. Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и 

че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи 

указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, 

когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк 

достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна 

безплатно47; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече 

притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 

Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата 

за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 

Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 

възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено 

от съответното съгласие за достъп.  
48 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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Образец № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 49 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 

Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............….....……50 

л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……..….…… гр……........……. 

с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………....…. 

ул. …………………..…………………......№……, бл.№……...........……, ап. ………, ет. .. 

В качеството си на представляващ…………….…………………..........………………….51                          

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

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

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. 

Варна по обособени позиции”, за обособена/и позиция/и: 

……………………………………………………………………………………………………

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от 

ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните 

физически лица: 

1. ................................................................................................................................................52 

ЕГН ............................................, постоянен адрес: ................................................................. 

.................................................................................., гражданство: .......................................... 

документ за самоличност: ......................................................................................................... 

 

2. ..............................................................................................................................................53 

ЕГН............................................., постоянен адрес: ................................................................. 

.................................................................................., гражданство: ........................................... 

документ за самоличност: ........................................................................................................ 

 

3. ...............................................................................................................................................54 

                                                           
49 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя от всеки 

участник-юридическо лице в обединението. 

 
50 Посочват се трите имена на лицето 
51 Посочва се наименованието на участника в процедурата 
52 Посочват се трите имена на лицето 
53 Посочват се трите имена на лицето 
54 Посочват се трите имена на лицето 
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ЕГН ............................................, постоянен адрес: .................................................................. 

.................................................................................., гражданство: ........................................... 

документ за самоличност: ......................................................................................................... 

 

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

на неверни обстоятелства. 

 

 

Дата: ……………2016 г.    Декларатор:………………………… 
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Образец № 3-1 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ №16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                        (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“, предлагам 

в качеството си на изпълнител за Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени 

изделия за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”: 

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящото предложение за изпълнение на поръчката. 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№1: „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, както следва:  

Зареждането на продукти от обособена позиция № 1 ще извършвам - ежедневно до 7,30 часа - за хляба 

и за сутрешните закуски, a за следобедните закуски – след 13,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

При доставяне на тестени закуски, изискващи хладилно съхранение се задължавам доставката им да 

се извършва до ДГ №16 „Слънчева дъга” , пакетирани индивидуално до 14,30 часа. 

 

 

  

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  
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                                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №1 

 

№ Вид хранителни стоки      Стандарт   Мярка    Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Хляб  „Бял“–  нарязан, пакетиран, без 

деформации, без големи шупли, повърхност 

– гладка, без механични замърсявания 

Утвърден стандарт 

България № 

02/2011,  Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,650 кг. 

до 5500 бр. 

2.  Хляб  „Добруджа“–  нарязан, пакетиран, без 

деформации, без големи шупли, повърхност 

– гладка, без механични замърсявания 

Утвърден стандарт 

България № 

02/2011,  Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,650 кг. 

до 1800 бр. 

3.  Пълнозърнест хляб – нарязан, без 

оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,600 кг. 

до 2700 бр. 

4.  Безглутенов хляб – без съдържание на 

оризово брашно, нарязан, пакетиран, без 

деформации, повърхност – гладка, без 

механични замърсявания, без оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,350 кг. 

до 200 бр. 

5.  Безглутенов хляб - нарязан, пакетиран, без 

деформации, повърхност – гладка, без 

механични замърсявания, без оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,200 кг. 

до 200 бр. 

6.  Галета - златист цвят, ситно смляна, без 

примеси 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

целофанени 

пликове по 

0,500 кг. 

до 82 бр. 

7.  Точени кори за баница - пресовано на 

много тънки листи твърдо тесто, цвят - 

светло кремав, вкус и мирис – на мая и 

брашно, не се допускат видими плесени.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

 

бр.  

 

индивидуална 

опаковка по 

0,400 кг. 

до 1260 бр. 

8.  Сухар – цвят – кремав до светло бежов, 

мирис и вкус – приятен специфичен, с равна 

повърхност на лицевата страна, с твърда 

консистенция, влага – до 9,0% 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

Индивидуална 

опаковка по 

0,500 кг. 

до 320 бр. 

9.  Мая  –  на цвят – жълтеникава до 

бледокафява, със специфичен мирис на 

прясна мая, без страничен мирис и аромат 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр. по 

0,042 кг. 

в картонена 

кутия, 

индивидуално 

опаковани  във 

фолио по 0,042 

кг. 

до 300 бр. 

10.  Сладкарски изделия /пасти, еклери, 

негърчета, меден десерт и др./  по предложен 

асортимент, без оцветители и консерванти, 

правилна форма, свеж вид, приятен аромат, 

без оцветители и консерванти. Влаганите 

съставки да отговарят на  Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г, 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

бр.  

 

В пластмасови 

касетки, добре 

покрити, 

индивидуално 

опаковани и 

етикетирани по 

0,060кг. 

до 1600 бр. 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат)  
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Образец № 3-2 

 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“, предлагам 

в качеството си на изпълнител за Обособена позиция №2: „Доставка на мляко и млечни продукти за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”: 

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

  

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото предложение за 

изпълнение на поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№2: „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна”, както следва:  

Зареждането на продукти от позиция № 2 ще извършвам два пъти седмично: всеки понеделник и 

четвъртък/може и извънредно в друг ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ№16”Слънчева дъга.  

 

  

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 
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                          Приложение № 1 

                                                                                                          за обос. позиция №2 

 

 

№ Вид хранителни стоки Стандарт  Мярка Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Прясно мляко от 2 % масленост – 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак кутии  

по 1 литър 

до 5380 бр. 

2.  Прясно мляко от 3 % масленост - 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак кутии  

по 1 литър 

до 5380 бр. 

3.  Прясно мляко от 3,6% масленост - 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак кутии  

по 1 литър 

до 5380 бр. 

4.  Прясно мляко от 3,6% масленост - 

пастьоризирано. Краве мляко, еднородна 

течност без утайка, цвят бял, със слабо 

кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, без 

страничен привкус; мирис - специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

плик  по 1 

литър 

до 5380 бр. 

5.  Кисело мляко - Масленост от 2%, краве 

мляко, бял цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат – специфичен, приятно 

млечно кисел. Етикетът с фирмения знак да е 

върху всяка опаковка, където са отразени 

БДС, дата на годност, партида и температура 

на съхранение.  

БДС 12:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

полистиренови 

кофички по 

0,400 кг. 

до 9750 бр. 

6.  Кисело мляко - Масленост от 3,6%, краве 

мляко, бял цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат – специфичен, приятно 

млечно кисел. Етикетът с фирмения знак да е 

върху всяка опаковка, където са отразени 

БДС, дата на годност, партида и температура 

на съхранение.  

БДС 12:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

полистиренови 

кофички по 

0,400 кг. 

до 9750 бр. 

7.  Сирене краве - бяло саламурено  - вкус, 

мирис и аромат - специфични за узряло 

сирене без страничен привкус и мирис. 

Консистенция - умерено твърда, еластична 

БДС 15:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг.  

 

в кутия/тенекия до 1082 кг. 

8.  Сирене краве - бяло саламурено (без 

саламурата) - вкус, мирис и аромат - 

специфични за узряло сирене без страничен 

привкус и мирис. Консистенция - умерено 

твърда, еластична.  

БДС 15:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг.  

 

вакуумирана 

опаковка по 1 

кг. 

 

до 1082 кг. 

9.  Кашкавал от краве мляко - вкус, мирис и 

аромат - специфични за узрял кашкавал без 

страничен привкус и мирис. Без шупли. 

Кашкавалът  да бъде опакован във 

вакуумирани полиетиленови опаковки.  

БДС 14:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг. вакуумтермичн

о опакован до 

2кг. 

до 500 кг. 

10.  Краве масло, не по-малко от 82% 

масленост, светложълт до кремав, вкус и 

аромат – специфичен млечен, без горчив 

остатък, твърда консистенция при съхранение 

в хладилник, без добавени растителни 

мазнини. 

Да отговаря на  

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. в алуминиево 

фолио по 

0,250кг. 

поставени в 

картонен кашон 

до 700 кг. 

11.  Извара – от мляко; бяла на цвят, вкус, мирис 

и аромат – специфичен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

кг. полиетиленова 

опаковка по 

0,500кг 

до 300 кг. 
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Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

12.  Извара – от мляко; бяла на цвят, вкус, мирис 

и аромат – специфичен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. полиетиленова 

опаковка по 

0,250кг 

до 300 кг. 

13.  Извара – кашкавалена, жълтеникав цвят, 

вкус, мирис и аромат – специфичен за 

продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. полиетиленова 

опаковка по 

0,500 кг 

до 200 кг. 

14.  Заквасена сметана – млечна, 20 ÷30 % 

масленост 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г., 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

бр.  

 

полистиренови 

кофички по 

0,400 кг. 

 

до 500 бр. 
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Образец № 3-3 

 

 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“, предлагам 

в качеството си на изпълнител за Обособена позиция №3: „Доставка на месо, месни продукти, птици, 

птичи продукти и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”- гр. 

Варна: 

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№3: „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”- гр. Варна, съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№3„Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”- гр. Варна, както следва:  

Зареждането на продукти от позиция № 3 ще извършвам два пъти седмично: всеки всеки понеделник 

и четвъртък/ може и извънредно в друг ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

 

IV. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена 

позиция №3: „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба за приготвяне на храна 

на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”- гр. Варна, както следва: В обекта на Възложителя – ДГ 

№16 „Слънчева дъга” се доставя и приема само продукция клас екстра, първи или А, за месо, месни продукти, 

птици, птичи продукти и риба: съобразно изискванията на технически спецификации/технологична 

документация (ТС/ТД) на производителя, Наредба №32/23.06.2006г. за окачествяване, съхраняване и 

предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, утвърден стандарт „Стара планина“ от 

02.08.2010г.  или еквивалентно.  
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 Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №3 

 

 

№                 Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Телешки шол – замразен, натурален, без 

добавена вода и окрехкотяващи вещества, 

без наличие на сланина, ципи, жили; фира 

след размразяване до 15% 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

2.  Телешки шол – охладен, натурален, без 

добавена вода и окрехкотяващи вещества, 

без наличие на сланина, ципи, жили;  

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

3.  Свински бут  без кост - замразен, състои 

се от полуципестия мускул, включително и 

десталните му части, не се допуска 

наличие на сланина, ципи и жили; фира 

след размразяване до 15% 

 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

 

до 500 кг. 

4.  Свински бут  без кост - охладен, състои 

се от полуципестия мускул, включително и 

десталните му части, не се допуска 

наличие на сланина, ципи и жили; фира 

след размразяване до 15% 

 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

 

до 500 кг. 

5.   Мляно месо смес от свинско и говеждо 

месо „Стара планина“ -  замразена 

хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и тлъстини, 

цвят- -бледокафяв до червен, мирис- 

свойствен на прясно месо.  

Утвърден 

стандарт, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опаковано по 

1кг. и 

поставени в 

кашон 

до 1100 кг. 

6.   Мляно месо смес от свинско и говеждо 

месо „Стара планина“ -  охладена 

хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и тлъстини, 

цвят- -бледокафяв до червен, мирис- 

свойствен на прясно месо.  

Утвърден 

стандарт, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опаковано по 

1кг. и 

поставени в 

кашон 

до 1100 кг. 

7.  Заек - цял, с главичката – замразен, 

почистен от вътрешностите, с тегло от 1,5 

до 2,5кг. Повърхността на месото е свежа 

след размразяване, без следи от граниво, 

без страничен дъх в коремната област. 

Утвърден 

стандарт или 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

кг. Опакован 

поединично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 
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Наредба 

№6/10.08.2011г.  

8.  Заек - цял, с главичката – охладен, 

почистен от вътрешностите, с тегло от 1,5 

до 2,5кг. Повърхността на месото е свежа 

без следи от граниво, без страничен дъх в 

коремната област. 

Утвърден 

стандарт или 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опакован 

поединично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

9.  Агнешки бут – замразен единично, с 

кост, натурален, без следи от 

замърсявания, след размразяване с цвят и 

мирис характерен за прясно месо, без 

добавена вода и други вещества при 

замразяването. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани 

единично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

10.  Агнешки бут – охладен, с кост, 

натурален, без следи от замърсявания, с 

цвят и мирис характерен за прясно месо. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани 

единично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

11.  Пиле цяло замразено, натурално - 

Замразено  сухо натурално, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, с външен 

вид  - бледожълт, без механични 

наранявания, с големина не по-малко от 

1,300 кг. – до 1,700кг. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

индивидуална 

торбичка за 

всяко пиле, в 

кашон не 

повече от 13 

кг. 

до 1500 кг. 

12.  Пилешко бутче цяло – индивидуално 

замразено, с кожа, без части от гърба, 

натурално без добавена вода и 

окрехкотяващи вещества, цвят – 

бледожълт, до розов, без механични 

повреди, с тегло минимум 0,150 кг за брой.  

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. опаковани в 

торбички до 

1кг. и 

поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

13.  Пилешко бутче цяло – охладено, с кожа, 

без части от гърба, натурално без 

добавена вода и окрехкотяващи вещества, 

цвят – бледожълт, до розов, без механични 

повреди, с тегло минимум 0,150 кг за брой.  

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани в 

полистиролов

и тарелки и 

поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

14.  Пилешко филе, без кост и кожа, 

натурално  – индивидуално замразено 

сухо, без добавена вода и окрехкотяващи 

вещества, цвят - бледожълт, мирис след 

размразяване – специфичен за прясно 

месо, без разкъсвания. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

торбички до 

1кг. и 

поставен в 

кашон  

 

 

до 300 кг. 

15.  Пилешко филе, без кост и кожа, 

натурално  – охладено, цвят - бледожълт, 

мирис – специфичен за прясно месо, без 

разкъсвания. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

полистиролов

и тарелки до 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

 

до 300 кг. 
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16.  Пуешко филе, без кост, без кожа, 

натурално замразено – цвят кремав, 

характерен за прясно месо, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, мирис 

след размразяване – специфичен за прясно 

месо, без разкъсвания. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

торбички до 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

до 200 кг. 

17.  Пуешко филе, без кост, без кожа, 

натурално, охладено – цвят кремав, 

характерен за прясно месо, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, мирис– 

специфичен за прясно месо, без 

разкъсвания. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

полистиролов

и тарелки по 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

до 200 кг. 

18.  Риба скумрия – филе /единично 

замразени/ – цели филета, без 

разкъсвания, без остатъци от кости и 

перки, с естествен цвят, специфичен за 

дадения вид, мирис след размразяване – 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. Фира след размразяване до 11%. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и торби до 1,5 

кг.  

до 1050 кг. 

19.  Риба скумрия с глави /замразена/ – 

здрава, със запазена цялост, с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис 

след размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала, тегло на 

отделните риби от 300 до 500 гр. на брой. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг 

до 1050 кг. 

20.  Филе от хек /единично замразени/ –  

цели филета, без разкъсвания, без остатъци 

от кости и перки, без кожа, с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис 

след размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала. Фира след 

размразяване до 13%. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг. 

до 300 кг. 

21.  Филе от пангасиус - /охладено/ –  цели 

филета, без разкъсвания, без остатъци от 

кости и перки, без кожа, с естествен цвят, 

специфичен за дадения вид, мирис– 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полистиролов

и тарелки до 

2 кг. 

до 200 кг. 

22.  Пъстърва чистена/охладена/ –  здрава, 

със запазена цялост с естествен цвят, 

специфичен за дадения вид, мирис– 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. Тегло на отделните риби от 300 до 

500 гр. на брой 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг. 

до 500 кг. 

23.  Траен варено пушен салам „Стара 

планина“– продуктът да бъде с типична 

форма, с чиста, гладка, без повреди 

повърхност, с равномерен еднакъв цвят. 

Разрезната повърхност да е с еднообразен 

строеж, с характерен розово-червен до 

червено-кафяв цвят, без празнини, шупли 

и сухожилия, фасции разтопени мазнини, 

Утвърден 

стандарт 

05/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 150 кг. 
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без наличие на тъмно оцветен периферен 

пръстен. Салама  да е с приятен 

специфичен вкус и мирис с оттенък на 

вложените подправки; единична опаковка 

от изкуствена обвивка. 

24.  Колбас  «Стара планина» - малотраен 

колбас от свинско месо;  финно 

хомегенизирана пълнежна маса; мирис и 

вкус – приятен свойствен за вложените 

подправки, без страничен вкус и мирис; 

единична опаковка от полимерно фолио. 

Утвърден 

стандарт 

04/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 

25.  Колбас  от пилешко месо «Стара 

планина» - малотраен колбас от 

пилешко месо;  финно хомегенизирана 

пълнежна маса; мирис и вкус – приятен 

свойствен за вложените подправки, без 

страничен вкус и мирис; единична 

опаковка от полимерно фолио. 

Утвърден 

стандарт 

09/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 

26.  Свинска шунка - Шунката да бъде от 

свински бут без кости, без кожа и сланина, 

пресована с правоъгълна форма с чиста, 

суха, гладка, без повреди, петна, слуз и 

плесени повърхност. Месото да е с розово 

червен цвят, а тлъстините с бял цвят. 

Разрезната повърхност да е с еднообразен 

строеж, месото е сочно, с нежни влакна, на 

места мраморирано от тлъстини, без 

празнини, шупли и сухожилия, фасции и 

разтопени мазнини. Консистенция от 

еластична до плътна, при рязане не се 

раздробява. Вкус и мирис, приятни, 

специфични. 

Утвърден 

стандарт  или 

Технологичната 

документация на 

производител  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единично 

опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 

27.  Пастет – произведен от свинско месо, 

свински черен дроб и птиче месо – 

стерилизиран продукт, цвят – светло 

кафяв, еднородна смляна маса, без 

отделяне на течност и въздушни 

мехурчета, вкус и мирис – приятен, 

специфичен. Съдържание на мазнини – 

21,4%. Подходящ за деца над 3 години. 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г, 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр.  

 

В метални 

кутии по 

0,200 кг. 

до 650 бр. 
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Образец № 3-4 

 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, предлагам в качеството си на 

изпълнител за Обособена позиция №4: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна:  

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№4: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева 

дъга” - гр. Варна, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№4: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева 

дъга” - гр. Варна”, както следва:  

 

Зареждането на продукти от позиция № 4 ще извършвам веднъж седмично/може и извънредно/ - до 

15,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

 

  

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                       (подпис и печат) 
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Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №4 

 

№          Вид хранителни стоки Стандарт   Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Пшенично брашно тип „Бяло“ - цвят 

бял, вкус и мирис – специфични, без 

страничен привкус на плесен и запарено, 

да не се усеща „хрус” при  сдъвкване  

Утвърден 

стандарт № 

01/2011, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

хартиени 

пакети по 1кг. 

до 1500 кг. 

2.  Брашно тип „Типово“ - цвят тъмно 

кремав, вкус и мирис – специфични, без 

страничен привкус на плесен и запарено, 

да не се усеща „хрус” при  сдъвкване  

Утвърден 

стандарт № 

01/2011, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

хартиени 

пакети по 1кг. 

до 500 кг. 

3.  Брашно пшенично пълнозърнесто тип 

1850 - цвят тъмно кремав, вкус и мирис – 

специфични, без страничен привкус на 

плесен и запарено, да не се усеща „хрус” 

при  сдъвкване  

Технологичната 

документация на 

производител, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано в 

хартиени 

пакети по 1кг. 

до 500 кг. 

4.  Безглутеново брашно  Технологичната 

документация на 

производител 

кг. Опаковано в 

хартиени 

пакети по 1кг. 

до 100 кг. 

5.  Олио -  рафинирано слънчогледово, 

бистро, без утайка, цвят-светложълт, вкус 

и мирис характерен – без страничен  

привкус, без примеси 

БС 01/2016г.; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

л. Пластмасови 

бутилки от 

PET по 1л. 

до 1100 л. 

6.  Зехтин Extra Virgin – маслиново масло Наредба №9 

/16.09.2011г. 

л. Тъмни 

стъклени 

бутилки по 1л. 

до 300 л. 

7.  Зехтин Virgin – маслиново масло Наредба №9 

/16.09.2011г. 

л. Тъмни 

стъклени 

бутилки по 1л. 

до 300 л. 

8.  „Захар рафинирана бяла“ или „Екстра 

бяла захар“ - Сухи, неслепени, еднородни 

кристали с ясно изразени страни. Цвят – 

бял с блясък. Вкус – сладък. Разтворимост 

– пълна. Не се допускат чужди примеси, 

мирис и привкус.  

ТД на 

производител, 

Наредба за 

изискванията 

към захарите, 

пред-назначени 

за консу-мация 

от човека, приета 

с ПМС 

№209/11.09.2002

г.  

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 1200 кг. 

9.  Пудра захар – бяла, суха, без буци. Вкус – 

сладък. Разтворимост пълна. Чужди 

примеси не се допускат. 

ТД на 

производител, 

Наредба за 

изискванията 

към захарите, 

пред-назначени 

за консу-мация 

от човека, 

приета с ПМС 

кг. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 120 кг. 
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№209/11.09.2002

г. 

10.  Ориз - екстра качество, едри и обли зърна, 

с цвят – бял до кремав, без мирис на мухъл 

и запарено; без обрашняване; да не 

съдържа живи или мъртви вредители; 

зелени и неолющени зърна не се допускат.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 1000 кг. 

11.  Леща обикновена- без начупени зърна и 

следи от вредители, чиста без наличие на 

примеси, да отговаря на първо качество 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 400 кг. 

12.  Леща оранжева – лющена; без начупени 

зърна и следи от вредители, чиста без 

наличие на примеси. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 100 кг. 

13.  Бял сух боб /фасул/ - първо качество;   с 

нормално развити здрави зърна, с бял цвят 

и присъщи за сорта и типа форма и 

големина, без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на примеси. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 500 кг. 

14.  Нахут – сух, без примеси, страничен 

мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. В пликове от 

по 0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 100 кг. 

15.  Елда – да не е бланширана; цвят от светло 

зелен, зелен до кафяв; без примеси, 

страничен мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 50 кг. 

16.  Киноа - без примеси, страничен мирис и 

следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. В пликове от 

по 0,200кг. 

до 50 кг. 

17.  Овесени ядки /фини/ - без примеси, 

страничен мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 500 кг. 

18.  Мюсли -  с 40% съдържание на овесени 

ядки. Без ядкови плодове, със сухи 

плодове, с парченца не по-големи от  5 мм, 

40 % плод  

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 400 кг. 

19.  Корнфлейкс  - различни видове, без 

добавка на шоколад и какао, различни 

форми, но не по-големи от 1 см. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. В пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 50 кг. 
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Наредба 

№6/10.08.2011г.   

20.  Безглутенов царевичен корнфлейкс с 

витамини – без лактоза 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

бр. Картонена 

кутия по 

0,250кг. 

до 30 кг. 

21.  Грухана пшеница за варене – цвят - 

специфичен на пшеница, мирис-характерен 

за прясно пшенично зърно без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за пшеничното 

зърно 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 500 кг. 

22.  Булгур – специфичен цвят за начупено 

пшенично зърно; мирис-характерен за 

прясно пшенично зърно без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за пшеничното 

зърно 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 100 кг. 

23.  Орехи / ядка цяла/ - цели ядки, без 

странични привкуси на гранливост, със 

запазена цялост на ядката – без 

натрошаване, без следи от плесени. Вкус – 

характерен за ореховата ядка 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг. 

до 200 кг. 

24.  Грис пшеничен – цвят – бледожълт до 

кремав, без наличие на тричени части, 

мирис – специфичен за пшеничния грис, 

без мирис на плесен и запарено, хрус при 

сдъвкване да не се усеща. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 200 кг. 

25.  Грис царевичен – качамак – цвят – 

наситено жълт, без наличие на тричени 

части, мирис – специфичен за царевичен 

грис, без мирис на плесен и запарено, хрус 

при сдъвкване да не се усеща. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 50 кг. 

26.  Нишесте пшенично – натурално, бяло 

прахообразно вещество, вкус - 

специфичен, без страничен привкус на 

плесен, без ГМО. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек. 

до 150 кг. 

27.  Нишесте царевично – натурално – бяло 

прахообразно вещество, вкус - 

специфичен, без страничен привкус на 

плесен, без ГМО. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанови 

пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 100 кг. 

28.  Макаронени изделия – пшенични, без 

яйца - цвят бял до жълтеникав, еднакъв, 

без признаци на недобро омесване, мирис – 

свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – 

свойствен, без горчивина, застоялост или 

друг страничен привкус, видове: кус-кус,  

макарони, спагети, фиде и други дребни 

фигурки без оцветители. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

бр. Целофанови 

пликове по 

0,400кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 1500 бр. 

29.  Пълнозърнести макарони – пшенични, 

различни форми; цвят от светло до тъмно 

кафеви. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

бр. Целофанови 

пликове по 

0,500кг., 

до 500 бр. 
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Наредба 

№6/10.08.2011г. 

поставени в 

найлонов стек 

30.  Безглутенови макарони - цвят 

жълтеникав, еднакъв, без признаци на 

недобро омесване, мирис – свойствен, без 

неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг страничен 

привкус 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Целофанови 

пликове по 

0,250кг. 

до 100 бр. 

31.  Оцет ябълков 6% - цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна течност, без 

утайка на дъното, вкус-кисел, характерен 

за продукта 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Пластмасови 

бутилки от 

PET по 0,7л. 

до 150 бр. 

32.  Бисквити твърди - добре оформени 

еднакви на големина, горна повърхност – 

набраздена, гланцова, с тънка добре 

изпечена кора, цвят – светло кафяв до 

червено кафяв, равномерен или преливащ 

се, приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофаново 

фолио по 

0,330кг. 

 

до 1150 бр. 

33.  Бисквити меки  - добре оформени 

еднакви на големина, горна повърхност – 

набраздена, гланцова, с тънка добре 

изпечена кора, цвят – светло кафяв до 

червено кафяв, равномерен или преливащ 

се, приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофаново 

фолио по 

0,150кг. 

 

до 200 бр. 

34.  Бисквити – с 25,7% съдържание на 

овесени ядки  - добре оформени кръгли, 

горна повърхност – набраздена, гланцова, с 

тънка добре изпечена кора, цвят – светло 

кафяв до червено кафяв, равномерен или 

преливащ се, приятно характерни за 

състава. Не се допускат страничен вкус и 

мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофаново 

фолио по 

0,215кг. 

 

до 200 бр. 

35.  Безглутенови бисквити  ТД на 

производител 

бр. Целофаново 

фолио по 

0,100кг. 

до 100 бр. 

36.  Чай билков, пакетиран - съдържание –

билки и аромати; без изкуствени 

оцветители и консерванти; външен вид – 

сипкава еднородна маса от ситно нарязани 

добре изсушени листа, стръкчета, или цвят; 

без признаци на сбиване на бучки и 

плесенясване, без странични примеси; цвят 

на чая- характерен за вида; вкус – приятен, 

хармоничен, без страничен мирис.  

ТД на 

производител 

бр. В пликчета от 

филтърна 

хартия, без 

конец, 

поставени в 

картонена 

кутия по 20бр.  

до 800 бр. 

37.  Чай плодов, пакетиран - съдържание –

смлени сушени плодове; без изкуствени 

оцветители и консерванти; без признаци на 

сбиване на бучки и плесенясване, без 

странични примеси; цвят на чая - 

характерен за вида; вкус – приятен, 

хармоничен, без страничен мирис.  

ТД на 

производител 

бр. В пликчета от 

филтърна 

хартия, без 

конец, 

поставени в 

картонена 

кутия по 20бр.  

до 200 бр. 

38.  Шипка – билков чай – цели добре 

изсушени плодове; без признаци на 

плесенясване, без странични примеси; 

ТД на 

производител 

кг. В плик от 1кг.,  до 20 кг. 
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39.  Стафиди тъмни - цели плодове, без следи 

от захаросване, без примеси. 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Единична 

опаковка от 

0,500кг. 

до 20 кг. 

40.  Кайсии сушени – без костилки, цели 

плодове, сухи, без разкашкани плодове. 

ТД на 

производител, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Кг. Единична 

опаковка от 

0,500кг. 

до 20 кг. 

41.  Червен пипер сладък - външен вид - 

хомогенен прахообразен продукт; вкус - 

специфичен за смлян пипер, без лютивина, 

не се допуска страничен привкус; аромат – 

характерен, добре изразен; съдържание на 

влага - не повече от 10%. 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 10 кг. 

42.  Сол, йодирана с калиев йодат – І-во 

качество; готварска, вакуумно изпарена, 

цвят бял; вкус - чисто солен; мирис не се 

допуска; механични примеси не се 

допускат.  

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка по 

1кг. 

до 70 кг. 

43.  Чубрица суха - Добре изсушени и 

наронени листа от растението “градинска 

чубрица”, със специфична, силна и 

приятна миризма. Аромат – благоуханен, 

топъл; без чужди примеси, мирис и 

привкус; съдържание на влага - не повече 

от 13%. 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 10 кг. 

44.  Джоджен сух - добре изсушен, без чужди 

примеси, мирис и привкус-специфични, 

добре стрит 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 6 кг. 

45.  Дафинов лист- добре изсушени цели 

листа, със зелен цвят на листата, без чужди 

примеси, силен специфичен аромат 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 50 бр. 

46.  Босилек сух - добре изсушен, без чужди 

примеси, мирис и привкус-специфични 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 50 бр. 

47.  Канела –кафяв цвят, вкус – леко нагарчащ ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 320 бр. 

48.  Ванилия – съдържание на ванилиев прах 

100 %. Мирис – специфични за подправката. 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,0002кг, в 

групова по 

20бр. и 

поставени в 

кутия  

до 1200 бр. 

49.  Бакпулвер - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 600 бр. 

50.  Безглутенов бакпулвер - еднородна смес, 

без образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 20 бр. 

51.  Амонячна сода  - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 50 бр. 



 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

52.  Сода бикарбонат - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,100кг. 

до 200 бр. 

53.   Какао на прах - пълномаслено какао на 

прах. Лесно разтворим прахообразен 

продукт, наситен кафяв цвят, вкус–горчив. 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка по 

0,100кг. 

до 60 бр. 

54.  Халва тахан – слънчогледова; цвят 

кремав до светлобежов; консистенция - 

лесно режеща се и трошаща; без страничен 

привкус и мирис 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка от 

0,250кг. 

до 50 кг. 

55.  Хипоалергенно адаптирано мляко  ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка от 

0,400кг. 

до 100 бр. 

56.  Оризово мляко ТД на 

производител 

бр. тетрапак кутии  

по 1 литър 

до 100 бр. 
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Образец № 3-5 

 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, предлагам в качеството си на 

изпълнител за Обособена позиция №5: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна 

на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”: 

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№5: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото предложение за 

изпълнение на поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№5: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна, както следва:  

Зареждането на продукти от позиция № 5 ще извършвам два пъти седмично всеки понеделник и 

четвъртък/или извънредно в друг ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

IV. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена 

позиция №5: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна на децата, посещаващи 

ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, както следва: В обекта на Възложителя – ДГ №16 „Слънчева дъга” се 

доставя и приема само продукция клас екстра, първи или А, за плодове и зеленчуци: съобразно изискванията 

на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя, Наредба № 

16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 
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Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №5 

 

№          Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Ябълки: клас първи, с добро качество – 

цели, свежи здрави, чисти, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, 

с цели дръжки, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без 

никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта. Без петна от натъртване или 

петна във вътрешността на плода след 

разрязване и/или съхранение. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

кг. 

 

 

 

В насипно 

състояние в 

пластмасови/

дървени 

касетки  

до 6000 кг. 

2.  Круши – плодове цели, здрави, чисти, 

нормално развити, с типична форма и 

оцветяване, с цели дръжки, без чужд 

мирис , вкус и аромат, без видими 

остатъци от средства за борба с болести 

и вредители 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В касетки с 

етикет 

до 1300 кг. 

3.  Череши - цели, пресни, здрави, чисти, 

напълно развити, с характерна за сорта 

форма и оцветяване. Повреди 

механични и от болести не се допускат. 

Загнили плодове не се допускат. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

касетки 

до 300 кг. 

4.  Сини сливи - клас първи; да бъдат с  

добро качество – цели, свежи здрави, 

без загнили части, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, без 

вредители и повреди, предизвикани от 

тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип;  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

касетки 

 

до 300 кг. 

5.  Киви - плодове - свежи, цели, чисти, 

здрави, типични за сорта, нормално 

развити, с оцветяване характерно за 

плода. Повреди от болести и вредители 

и механични не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

кг. 

 

 

 

В 

пластмасови 

/дървени 

касетки или в 

кошнички по 

1 кг. с мрежа 

до 400 кг. 

6.  Кайсии пресни - плодове - цели, свежи, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типични за сорта  

форма и оцветяване, със и без 

плододръжки. Наранени, смачкани, 

разкъсани и с нагниване не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

до 200 кг. 

7.  Праскови пресни - плодове - цели, 

пресни, здрави, чисти, напълно развити, 

с характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични и от 

болести не се допускат. Размер на плода 

по най-големия диаметър: мъхести - 55 

до 65 мм; немъхести - 50 до 56 мм. 

Загнили плодове не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

 

кг. 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

до 500 кг. 

8.  Нектарини плодове - цели, пресни, 

здрави, чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични  

и от болести не се допускат. Размер на 

плода по най-големия диаметър: не 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

до 200 кг. 
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мъхести - 50 до 56 мм. Загнили плодове 

не се допускат. 

9.  Дини пресни - плодове недозрели не се 

допускат, плодове цели, здрави, чисти, 

ненапукани, ненабити с характерна за 

сорта форма. Тегло на един брой - от 2.5 

кг. до 4 кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

до 600 кг. 

10.  Пъпеши пресни - неуродливи, с малки 

отклонения в оцветяването на кората, с 

незначително замърсяване от почвата, 

плодове в беритбена зрялост, 

характерна за сорта. Маса на плода - не 

по-малка от 0.8кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

до 400 кг. 

11.  Грозде прясно – десертен сорт;  

гроздове - цели, с минимално тегло 

0.100 кг. Нормално развити и типични 

за дадения сорт;  цвят – кехлибарен или 

тъмно червен, типичен за сорта грозде; 

повреди - механични и от насекоми не 

се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

В дървени 

или 

пластмасови 

Във 

всяка щайга 

трябва да се 

поставя 

грозде 

от един сорт 

до 700 кг. 

12.  Ягоди - плодове - свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, с типична 

форма и оцветяване, характерно за 

плода.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. в дървени 

или 

пластмасови 

касетки до 

3кг. 

до 100 кг. 

13.  Тикви - плодове - цели, свежи, здрави, 

чисти, узрели, с характерна за 

съответния сорт големина, форма и 

оцветяване на кората, с или без 

плододръжки, без повърхностна влага, 

маса на плода не по-малко от 3-4 кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в 

пластмасови 

каси 

 

 

до 1000 кг. 

14.  Лимони - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства за 

борба с вредители и болести.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

 

кг. 

 

 

В насипно 

състояние в 

пластмасови/

дървени 

касетки 

до 1000 кг. 

15.  Портокали - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства за 

борба с вредители и болести. Размер по 

най-големия диаметър – минимум 60 

мм.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в 

дървена/велп

апе касетка 

до 3000 кг. 

16.  Банани - плодове - свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, без 

покафеняване и загнили части, с 

типична форма и оцветяване, да са 

напълно узрели.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

В 

полиетиленов

а торба, 

поставена във 

велпапе 

кашони  

до 3000 кг. 

17.  Мандарини - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, с цели 

дръжки, без загнили части, без чужд 

мирис и вкус и без видими остатъци от 

средства за борба с болести и 

неприятели. Размер по най-големия 

диаметър – минимум 60 мм.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в мрежести 

потребителск

и 

опаковки 

 

 

до 1500 кг. 

18.  Домати пресни оранжерийни 
производство - плодове чисти, кръгли, 

гладки или ръбести с форма типична за 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г.  

кг. 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

до 2000 кг. 
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сорта с размер по най-големия диаметър 

40 мм.  

 

19.  Краставици пресни оранжерийно 

производство - плодове пресни, цели, 

здрави с дължина 30 см; чисти без 

видими следи от препарати, добре 

оформени, без външни признаци на 

оплождане с гладка или грапава 

повърхност типична за сорта, без 

признаци на пожълтяване, сортирани от 

един вид или едно качество.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

 

 

до 3000 кг. 

20.  Зеле бяло главесто - цели зелки, 

пресни, залагерувано зеле - 

незавехнали, здрави, чисти, напълно 

оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и окраска 

за сорта. Не се допуска влага. Добре 

почистени външни листа. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

В чисти и 

здрави 

касетки. 

Изисква се да 

са сортирани 

от едно 

качество и 

един сорт 

до 2000 кг. 

21.  Тиквички пресни - дължина на плода от 

15 до 25 см. без механични повреди с 

месеста част - сочна, крехка, незагрубяла, 

с типично за сорта оцветяване, с едва 

оформени дребни некожести семки.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

до 300 кг. 

22.  Пипер пресен - плодове цели, пресни, 

здрави, чисти, с характерни за сорта 

форма и оцветяване, с незасъхнал връх, 

с плододръжка и без повишена 

влажност 

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В мрежести 

чували или 

пластмасови 

касетки. 

Масата на 

опакования 

пипер не 

трябва да 

превишава 15 

кг. 

до 800 кг. 

23.  Моркови пресни - с външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно 

оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за сорта 

форма.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

касетки 

до 2300 кг. 

24.  Картофи късни - с външен вид 

клубени - цели, здрави, чисти, 

непозеленели, непокълнали, еднородни 

по окраска и форма с втърдена кожица 

и характерна за сорта консистенция. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

кг. в насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

до 4000 кг. 

25.  Картофи ранни пресни - І качество; да 

притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип; външен вид – 

клубени, цели, свежи, чисти, без 

пукнатини с кремава или розова 

кожица.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

до 1000 кг. 

26.  Лук кромид зрял - луковици цели, 

здрави, чисти, напълно развити, добре 

оформени, узрели с плътна и суха 

външна обвивка (люспа). Повреди от 

болести и механични не се допускат.  

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

 

кг. 

 

в мрежести 

торбички. 

Във всяка 

торбичка се 

поставя лук 

от един и същ 

сорт, 

качество и 

големина. 

до 1300 кг. 

27.  Магданоз пресен на връзки -  връзки 

от свежи, чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

кг. 

 

На връзки по 

1 кг. 

 

до 150 кг. 
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16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

28.  Целина прясна на връзки - връзки от 

свежи, чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях.  

Наредба 

9/16.09.2011г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

На връзки по 

1 кг. 

 

 

 

до 100 кг. 

29.  Копър пресен на връзки -  връзки от 

свежи, чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/ 

28.05.2010 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

На връзки по 

1 кг. 

 

до 100 кг. 

30.  Лук пресен на връзки - връзки от 

свежи, здрави стебла и пера, чисти от 

кал.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. На връзки по 

1 кг. 

 

 

до 100 кг. 

31.  Чесън пресен на връзки - връзки от 

свежи, здрави стебла и пера, чисти от 

кал. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. На връзки по 

1 кг. 

 

 

до 40 кг. 

32.  Салати прясна - свеж вид, добре 

оформена листна маса, зелени, не се 

допускат пожълтели и завехнали.  

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

В насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

касетки/ В 

найлонов 

чувал с 

етикет 

до 300 кг. 

33.  Броколи - свеж вид, добре оформена 

глава, наситен зелен цвят; не се 

допускат презрели, разцъфнали глави. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

По единично 

опаковани 

със фолио и 

поставени 

пластмасови 

касетки 

до 200 кг. 

34.  Сух чесън -  първо качество; да 

притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Луковици – 

цели, здрави, чисти, с напълно развити 

отделни части, добре оформени, узрели 

с плътна и суха външна обвивка 

(люспа). Повреди от болести и 

механични не се допускат. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В найлонов 

чувал с 

етикет 

до 50 кг. 

35.  Червено цвекло – добре почистени от 

пръстта здрави гранули, без 

наранявания и загнивания по 

повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В найлонови 

чували с 

етикет 

до 1000 кг. 

36.  Ряпа– бяла или червена, добре 

почистени от пръстта здрави гранули, 

без наранявания и загнивания по 

повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В найлонови 

чували с 

етикет 

до 500 кг. 

37.  Репички – добре почистени от пръстта 

здрави гранули, без наранявания и 

загнивания по повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

кг. В найлонови 

чували с 

етикет 

до 100 кг. 
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16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

38.  Алабаш – добре почистени от пръстта 

здрави глави, без наранявания и 

загнивания по повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В найлонови 

чували с 

етикет 

до 50 кг. 

39.  Праз – добре оформени и еднакви по 

дебелина стръкове праз, с дебелина в 

диаметър не по-малко от 3 см. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. Оформени 

връзки, 

опаковани 

със стреч 

фолио 

до 200 кг. 
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Образец № 3-6 

 

 

 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“, предлагам 

в качеството си на изпълнител за Обособена позиция №6: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”: 
 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№6„Доставка на консерви, сокове и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”, съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№6„Доставка на консерви, сокове и замразени зеленчуци за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”, както следва:  

Зареждането на продукти от позиция № 6 ще извършвам веднъж седмично в понеделник /може и  

извънредно в друг ден от седмицата / - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  
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Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №6 

 

№                   Видове стоки Стандарт Мярка Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Зелен фасул замразен – шушулки цели 

или нарязани без дръжки и връхчета, без 

повреди от болести и вредители, с цвят, 

характерен за сорта – естествено зелен и 

по-скоро тъмен, здрава структура без 

жилки, с дебелина 3 мм на шушулката, 

без петна по шушулката. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В 

полиетиленови 

торби по 2,5 

кг. 

до 200 кг. 

2.  Гювеч стерилизиран - първо качество, 

пиперките в една опаковка да са еднакво 

нарязани, червените домати – цели или 

нарязани, патладжанът – на парчета, с 

размери до 40 мм, бамята – цяла, с 

отстранени дръжки, изрязани над венеца, 

цяла или нарязана, зеленият фасул – с 

отстранени дръжки и връхчета, цял или 

нарязан, магданозът – нарязан като за 

подправка, залети с доматена заливка, в 

буркани ТО-07, херметически затворени 

и стерилизирани, процентно съотношение 

на съставките в опаковката: зеленчукова 

смес: доматена заливка = от 65:35 до 

60:40;   

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклени 

буркани по 

0,680 кг. 

до 600 бр. 

3.  Маслини - без костилка, безсолни; с 

гладка повърхност, без страничен вкус и 

привкус, на цвят черни с размер не по-

малък от 1.5 см. до 2 см. 

 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  

 

В метални 

кутии   до4 кг. 

до 120 кг. 

4.  Домати белени,  стерилизирани - 

нарязани на  кубчета -  от един и същ 

сорт, без повреди от болести и 

вредители; цвят - червен; странични 

примеси не се допускат. Залети със 

собствен сос. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

 

до 1000 бр. 

5.  Домати белени,  стерилизирани –от 

един и същ сорт, без повреди от болести 

и вредители; цвят - червен; странични 

примеси не се допускат. Залети със 

собствен сос. 

  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр.. 

 

консерва – 

0,800кг. 

до 1000 бр. 

6.  Домати небелени,  стерилизирани – 

нарязани,  от един и същ сорт, без 

повреди от болести и вредители; цвят - 

червен; странични примеси не се 

допускат. Залети със собствен сос. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр.. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

 

до 3200 бр. 

7.  Грах замразен - цели зърна, ненабити, 

без пукнатини и примеси на люспи и 

парченца от шушулки; вкус и мирис - 

свойствен за зелен грах; цвят - зелен, без 

наличие на жълти зърна, без петна по 

зърното, големина на зърното - по-малко 

от 8,75 мм, структура – добра, с нежна 

покривка и месеста част 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг. 

до 200 кг. 
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8.  Броколи замразени - свеж вид, добре 

оформена цели розетки, наситен зелен 

цвят; не се допускат презрели, 

разцъфнали глави и натрошени броколи. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг.  

до 100 кг. 

9.  Карфиол замразен - свеж вид, добре 

оформена цели розетки, наситен зелен 

цвят; не се допускат презрели, 

разцъфнали глави и натрошени броколи. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг.  

 

до 100 кг. 

10.  Кисели краставички стерилизирани - 

първо качество, приятна, хрупкава 

месеста част, без кухини, пропита от 

заливката. Заливка – прозрачна със слаб 

жълтеникав оттенък, чисти, цели, не 

набръчкани, неповехнали, без механични 

и др. повреди, без плододръжки и 

остатъци от цветове; цвят - зелен до 

жълтозелен 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

до 100 бр. 

11.  Лютеница - първо качество;  еднородна, 

пюреобразна маса от домати, печени 

чушки и др., с бледо до яркочервен цвят и 

специфичен вкус и мирис на вложените 

продукти. Без странични примеси.  

БС №01/2011 

или БДС 

2022:1974, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. В стъклени 

буркани по 

0,310кг. 

до 200 кг. 

12.  Гъби стерилизирани -  първо качество;  

външен вид - цели, добре бланширани 

гъби със затворени гуглички, без петна и 

други повреди; пънчето здраво, 

прикрепено към гугличката; вкус и 

мирис - специфични за осолени гъби - 

култивирани печурки; цвят на гъбата - 

светло сив; саламура - бистра.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. В стъклени 

буркани по 

0,680кг.  

до 50 бр. 

13.  Зеленчуци замразени микс - да съдържа 

морков, грах, царевица, нарязан зелен 

фасул  добре оформени,  не смачкани. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  В 

полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг. 

до 150 кг. 

14.  Спанак замразен - добре оформени 

кубчета, не смачкани, свежо зелен цвят, 

съставните части са с хомогенен размер, 

без съдържание на големи парчета от 

стебла  с жълт цвят, вкус – леко стипчив 

и горчив, нарязан на парченца с размер 

от 4 – 100 мм; 

съдържание на сухо в-во - не по-малко от 

6% 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  В 

полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг. 

до 500 кг. 

15.  Печен пипер /капия/ белен - замразен  - 

добре оформени здрави  чушки на пипер 

капия, добре обелен, без съдържание на 

лед в опаковките, без примеси на чужди 

тела, без разкъсване на чушката, с ясно 

изразен червен цвят 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба № 9  

/16.09.2011г. 

кг. В 

полиетиленови 

пликове по 1 

кг. 

до 100 кг. 
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Наредба 

№6/10.08.2011г. 

16.  Тиквички замразени – нарязани на 

кубчета с размери не по-големи от 15 мм, 

с жълтеникав цвят, без горчивина, с 

характерен мирис и вкус на пресни 

тиквички 

Сега го добавих! 

ТД 

Наредба  

№ 9/ 16.09.2011 

кг.  

полиетиленови 

торби по 2,5 кг 

до 100 кг. 

17.  Конфитюр - първо качество;  желиран 

продукт с равномерно разпределени 

плодове, не се допуска захаросване, пяна, 

мехурчета от въздух, наличие на семки, 

костилки и плодови кожици; цвят - ха-

рактерен за плода. Приятен, специфичен 

за съответния зрял плод вкус- сладък или 

сладко- кисел; Съдържание на плод - 60 

% от общата маса, захар - под 50%, 

киселинност от 0,3 до 1,3%.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан по  

0,360 кг. 

до 600 бр. 

18.  Шипков мармалад – екстра качество; Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан по  

0,360 кг. 

до 200 бр. 

19.  Компот дюля - плодови парчета, добре 

оформени, почистени от мъх и 

каменисти клетки, без повреди от 

болести и вредители, сравнително 

еднакви по форма и големина. 

Надлъжните резенки са с широчина от 

20-30 мм и дължина не по-малко от 50 

мм, с отклонение в размера +/- 1 см. 

Консистенция на плода – еластични, не 

разварени плодови парчета със запазена 

форма.  Допускат се омекнали и 

разварени парчета  към масата на плода 

не повече от 10 %. Вкус и мирис – 

естествени, свойствени за плода, 

претърпял технологична преработка, без 

страничен вкус и мирис. Сироп – бистър, 

без странични примеси, допускат се 

единични плаващи частици от плодовото 

месо в сиропа, не предизвикващи 

неговото потъмняване 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан 0,680 

кг. 

до 250 бр. 

20.  Компот кайсия-добре изравнени по 

големина и с правилна форма, изчистени 

от костилките и нарязани на половинка 

плодове с размери – най-голям диаметър 

не по-малко от 35 мм. Разлика в 

диаметрите между най-големия и най-

малкия плод - не повече от 8 мм. 

Нарязаните плодови  половинки - със 

запазена цялост. Сироп – бистър, без 

странични примеси, допуска се наличие 

на плаващи частици от плодово месо в 

сиропа, неводещо до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан 

по 0,680 кг. 

до 1500 бр. 

21.  Компот праскова - всяка опаковка 

съдържа плодове от един сорт, белени с 

почистени от костилки легла, нарязани 

по един и същ начин на половинки или 

четвъртинки по надлъжния диаметър, 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр.  

 

Стъклен 

буркан   

по 0,680кг.  

 

до 1500 бр. 



 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

приблизително еднакви по размер и 

форма, без тъмни петна по повърхността 

и други дефекти , залети със захарен 

сироп. Сироп – бистър, слабо 

опалесциращ, без следи от утайка и 

странични примеси. Допуска се наличие 

от плаващи частици от плодовото месо в 

сиропа, не предизвикващи неговото 

потъмняване. Вкус и мирис – типични, 

добре изразени, свойствени на праскови 

без страничен вкус и мирис. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

22.  Компот сини сливи без костилка—

всяка опаковка съдържа плодове от един 

сорт, белени с почистени от костилки 

легла, нарязани по един и същ начин на 

половинки или четвъртинки по 

надлъжния диаметър, приблизително 

еднакви по размер и форма, без тъмни 

петна по повърхността и други дефекти , 

залети със захарен сироп. Сироп – 

бистър, без следи от утайка и странични 

примеси. Допуска се наличие от плаващи 

частици от плодовото месо в сиропа, не 

предизвикващи неговото потъмняване. 

Вкус и мирис – типични, добре изразени, 

свойствени на сливи без страничен вкус 

и мирис. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

бр. Стъклен 

буркан  с 

грамаж по 

0,680кг.  

 

до 1000 бр. 

23.  Компот  круша – плодови парченца, 

добре оформени, почистени от семената, 

без повреди от болести и вредители, 

сравнително еднакви по форма и 

големина. Консистенция на плода – 

еластични, неразварени плодови парчета 

със запазена форма, допускат се 

омекнали парчета в % към масата на 

плода не повече от 10 %. Вкус и мирис – 

естествени свойствени за плода, 

претърпял технологична преработка, без 

страничен вкус и мирис. Бистър, без 

странични примеси, допуска се наличие 

на плаващи частици от плодово месо в 

сиропа, неводещо до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан  с 

грамаж по 

0,680кг.  

 

до 500 бр. 

24. Т Минерална вода - ниско 

минерализирана, със съдържание на 

флуор до 1,5 мг/л. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

л. Пластмасови 

бутилки до 10 

л. 

до 2000 бр. 

25.  Минерална вода - ниско 

минерализирана, със съдържание на 

флуор до 1,5 мг/л. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

л. Галони по 19 

л. 

до 500 бр. 

26.  Натурален сок  ябълка, 100% плод — 

течна консистенция, бистър, цвят — 

характерен, съобразно цвета на суровия 

плод. Пастьоризиран без консерванти.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

картонен 

кашон/амбала

ж 

до 2000 бр. 

27.  Натурален сок  портокал- съдържание 

на плод 100%, течна консистенция, с 

много дребни частици от пресния плод, 

цвят — характерен, съобразно цвета на 

суровия плод. Пастьоризиран, без 

консерванти.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

картонен 

кашон/амбала

ж 

до 2000 бр. 
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28.  Натурален сок  ананас, 100% плод - 

течна консистенция с много дребни 

частици от пресния плод, цвят-

характерен, съобразно цвета на суровия 

плод. Пастьоризиран, без консерванти.. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

стек от 

полиетилен 

до 500 бр. 

29.  Натурален сок  портокал — 

съдържание на плод 100%, течна 

консистенция с много дребни частици от 

пресния плод, цвят — характерен, 

съобразно цвета на суровия плод, вкус-

сладък.  Пастьоризиран,  без 

консерванти.  

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак кутия  

по 0,250 л. с 

прикрепена 

индивидуално 

опакована 

сламка, в 

картонен 

кашон/амбалаж 

до 1600 бр. 

30.  Мед пчелен  – натурален, неоцветен, 

слабо жълт със зелен оттенък, червено-

кафяв, характерен за меда вкус, сладък; 

не се допускат механични примеси; 

съдържание на вода – не повече от 20%, 

захароза – не повече от 5%, 

неразтворими във вода вещества – не 

повече от 0.1%; не се допускат признаци 

на ферментация. Без наличие на глюкозо-

фруктозен сироп. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Буркани 

стъклени по 

0,900 кг. 

до 200 бр. 

31.  Нектар от плодове - течна консистенция 

с характерен за плода цвят; съдържаниe 

на плод 55-60%, с добавена вода 30-35%, 

съдържанието на моно- и дизахариди да 

не превишава 20% от общата маса на 

продукта. Без съдържание на изкуствени 

оцетители и консерванти 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Стъклени 

бутилки по 0,5 

л.в стек от 

полиетилен 

до 4000 бр. 

32.  Нектар от моркови и плодове с мед - 
течна консистенция с характерен оранжев 

цвят; съдържанието на моно- и дизахариди 

да не превишава 20% от общата маса на 

продукта. Без съдържание на изкуствени 

оцетители и консерванти. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. PET бутилки 

по 0,900л.,в 

стек от 

полиетилен 

до 500 бр. 

33.  Нахут – стерилизиран – натурален вкус, 

добре сварени цели зърна, не раздробени, 

леко кремави на цвят. Без примеси и 

повредени от вредители зърна. 

Технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. метални кутии   до100 бр. 

34.  Кленов сироп Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклена 

бутилка по 

0,250кг. 

до 50 бр. 

35.  Слънчогледов тахан Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклен 

буркан по 

0,500кг. 

до 50 бр. 

36.  Безглутенова лютеница Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклен 

буркан по 

0,280кг. 

до 50 бр. 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                (подпис и печат) 
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Образец № 3-7 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 /име, презиме, фамилия/ 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като се запознах с документацията за участие в публично състезание за избор на изпълнителина 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“, предлагам 

в качеството си на изпълнител за Обособена позиция №7: „Доставка на яйца за хранене на децата, 

посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна”:   
 

 

I. Срок за реакция при предявени от Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти  - .....................часа (не повече от 4 часа). 

*Срокът за реакция започва да тече от момента на уведомяване. 

 

 

II. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№7: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, съгласно 

Приложение №1, неразделна част от настоящото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

III. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена позиция 

№7: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, както 

следва:  

 Зареждането на продукти от позиция № 7 ще извършвам всеки понеделник /или извънредно в друг 

ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга” .  

 

IV. В качеството си на изпълнител се задължавам да доставям хранителните продукти по Обособена 

позиция №7: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, 

както следва: В обекта на Възложителя – ДГ №16 „Слънчева дъга” се доставя и приема само продукция клас 

екстра, първи или А, за яйца: съобразно изискванията на технически спецификации/технологична 

документация (ТС/ТД) на производителя и Наредба №1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация. 

 

  

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                 (подпис и печат)                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 



 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

 

 

 Приложение № 1 

                                                                                                        за обос. позиция №7 

 

 

№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

 

Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Яйца кокоши, клас „А”-  яйцата да бъдат 

“пресни” със срок на годност не по-дълъг от 

28 дни, считано от датата на снасянето им. Да 

са с нормална, чиста, неповредена черупка, 

която да е маркирана съгласно Наредба 

№1/09.01.2008 г., да са Категория „М“. 

Доставени до 5 дни след датата на 

производство. 

Наредба 

№ 9/ 

16.09.2011г. 

Бр. В картонени 

кори по 30 бр. 

до 35 000 бр. 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 
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за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

 

Образец № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

 

 

Долуподписаният/ата.......................................................................................................... .., 

адрес: ............................................................................................., ЕГН: ................................, 

л.к. №:............................................., изд. на ..................................., от ....................... ............., 

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

                                                              (посочва се длъжността) 

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

                                                                  (наименование на участника) 

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

участник в публично състезание за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

 

Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемам / не приемам (ненужното се 

зачертава) клаузите в проекто-договора 

 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

    (дата на подписване)                                                                                             (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

Образец № 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

във връзка с чл. 39 ал.3 т.1г) от ППЗОП 

 

 

 

Долуподписаният/ата.......................................................................................................... .., 

адрес: ............................................................................................., ЕГН: .................. .............., 

л.к. №:............................................., изд. на ..................................., от ....................... ............., 

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

                                                              (посочва се длъжността) 

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

                                                                  (наименование на участника) 

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

участник в публично състезание за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ№16 

„Слънчева дъга” - гр. Варна, по обособени позиции“ 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Съгласен съм с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.   

 

 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

  (дата на подписване)                                                                                                  (подпис и печат) 
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за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Образци на документи и указания за подготовката им 

 

Образец № 6 

ДО 

Г-ЖА ЯНКА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР НА ДГ16 “СЛЪНЧЕВА ДЪГА” 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕЛОЖЕНИЕ 

 

Долуподписаният/ата:      ___________________________________________ 

                                                 (име, презиме, фамилия) 

 

с лична карта № _________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                         , 

 

в качеството ми на__________________________ (посочете длъжността)  

на                         (посочете наименованието на участника) 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

 

            След като получих документацията по процедура «публично състезание» за избор на изпълнители на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ№16 „Слънчева дъга” - гр. Варна, предлагам в качеството си на 

изпълнител за Обособена позиция №…….: „………………………………………………………………...”, 

 следния размер на обявения състезателен елемент: 

 

 

 1. Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ - .............% 

(...................................................................................................................................................). 
                                      с думи 

 

* За базова цена се счита информационния бюлетин “САПИ” за цените на едро във Варненска област за  

месец, предхождащ извършената доставка. 

 

* Предложението на всеки участник следва да бъде число, с не повече от два знака след десетичната 

запетая. 

 

* В случай, че участникът посочи като процент надценка/отстъпка от базовите цени на „САПИ” ЕООД 

числото „О”(нула), то се приема, че предложението на същия е еквивалентна на базовата цена на „САПИ” 

ЕООД. В случай, че участникът посочи като процент надценка/отстъпка от базовите цени на „САПИ” 

ЕООД отрицателно число, то се приема, че предложението на същия е за процент отстъпка от базовата 

цена на „САПИ” ЕООД. В случай, че участникът посочи като процент надценка/отстъпка от базовите 

цени на „САПИ” ЕООД положително число, то се приема, че предложението на същия е за процент 

надценка над базовата цена на „САПИ” ЕООД.  

 

 2. Предложеният от участника процент надценка/отстъпка остава непроменен за целия срок на 

договора. 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                                  (подпис и печат)   
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Образци на документи и указания за подготовката им 

 

УКАЗАНИЕ 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

в обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева 

дъга”, по обособени позиции”  

 

1. Допълнителни указания за попълване на Образец №1 – Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

            1.1.Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от 

ЗОП (т.2. от Указания за подготовка на офертите) с попълване на Част III: 

„ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЕДОП“, в приложимите полета. 

1.2. Част ІІІ, раздел Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка“ следва да бъде попълнена от участниците, тъй като Възложителят е въвел 

специфични национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в 

документацията за обществената поръчка. 

1.3. Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели 

А—Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявлението, с което се оповестява 

откриването на процедурата и посочените в Указания за подготовка на офертите критерии за 

подбор. 

 

2. Указания за попълване на Образец №2 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всеки 

участник-юридическо лице в обединението. Начинът за нейното попълване е даден под черта в 

самия Образец №2. 

 

3. Указания за попълване на Образец №3-1 до Образец №3-7 „Предложение 

за изпълнение на поръчката“ 

Участниците представят Образец №3-1 –Образец №3-7, в зависимост от 

обособената/ите позиция/и, за които участват. В предложението за изпълнение на 

поръчката всеки участник попълва предложение, свързано със срок за реакция при предявени от 

Възложителя рекламации по отношение на количеството и качеството на доставените хранителни 

продукти, както и поемане на задължение за изпълнение на условията на Възложителя, свързани с 

доставка, периодичност на доставките и качество на доставяните продукти. 

 

4. Указания за попълване на Образец №4 „Декларация за приемане клаузите на проекта на 

договор“ и Образец №5“Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1г) от ППЗОП“ 

Декларациите се попълват, подписват и подпечатват, съгласно текста. 

 

  5. Указания за попълване на Образец №6 „Ценово предложение“ 

Участниците представят Образец №6, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които 

участват. В ценовото предложение всеки участник предлага размер на обявения състезателен 

елемент – „Процент отстъпка/надценка под/над базовата цена на САПИ“. Предложението на всеки 

участник следва да бъде число, с не повече от два знака след десетичната запетая. Освен с цифри, 

предложението се изписва и с думи. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи 

ценово предложение ще се взема предвид изписаното с думи. 

Ако участникът участва с оферта за повече от една обособена позиция, то следва да 

попълни Образец №6 за всяка една от позициите, за които участва. 

 
 


