
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 

„Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 

Одобрявам: ......................................... 

/Десислава Николова – 

вр. и. д. директор на 

Детска градина № 92 „Мечта“/ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И 

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА 

ГРАДИНА № 92 „МЕЧТА“ – ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ 

град София, район „Подуяне“, Столична община 

февруари 2020 година 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 92 „МЕЧТА“ 
гр. София 1836, ж. к. „Левски Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, 

тел.: +359 887002644; факс:  +359 29466100; 

е-mail: dg92@abv.bg; WEB: http://odz92.com 

mailto:dg92@abv.bg
http://odz92.com/
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СЪДЪРЖАНИЕ 

на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка по реда на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки чрез провеждане на публично състезание 

I. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез провеждане на публично състезание. 

ІІ. Обявление за поръчка. 

III. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката. 
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания. 

2. Изисквания относно личното състояние на участниците. 

3. Критерии за подбор. 

VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1. Изисквания към офертата. 

2. Съдържание на офертата. 

3. Подаване на офертите. 

4. Валидност на офертите. 

5. Комуникация между Възложителя и участниците. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

X. ОБРАЗЦИ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

1. Образец № 1 – Списък на представените документи. 

2. Образец № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката. 

3. Образец № 3 – Ценово предложение. 

4. Образец № 4 – Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 4 и 5 от Закона 

за обществените поръчки. 

5. Образец № 5 – Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за 

обществените поръчки. 

6. Образец № 6 – Декларация за обстоятелството по чл. 101, ал. 11 от Закона за 

обществените поръчки. 

7. Образец № 7 – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

8. Образец № 8 – Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

9. Образец № 9 – Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

10. Образец № 10 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

11. Образец № 11 – Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

12. Образец № 12 – Проект на договор. 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Техническа спецификация – Приложение № 1. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки и еЕЕДОП за компютърна 

обработка, съобразно указанията в документацията. 
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Настоящата обществена поръчка се провежда въз основа на решение № 6 

от 18 февруари 2020 година на вр. и. д. директор на Детска градина № 92 

„Мечта“ – гр. София, взето на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществени поръчки във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 14 и чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

Закона за обществените поръчки. 

За неуредените в настоящата документация въпроси, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки. 
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І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ. 

02700-2020-0001 

BG-София: 

Решение за откриване на процедура 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 
68. Хранително-вкусова промишленост 

Решение номер 6 от дата 18.02.2020 г. 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 121009135 

BG411, Детска градина № 92 Мечта гр. София /Старо наименование - Обединено 

детско завeдение /ОДЗ/ № 92 Мечта - гр. София/, район „Подуяне“, ж.к. „Левски-

Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, За: Десислава Николова, България 

1836, София, Тел.: 0359 887002644, E-mail: dg92@abv.bg, Факс: 0359 29466100 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://dg92mechta.com. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://dg92mechta.com/?page_id=225. 

I.2)Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3)Основна дейност 

Образование 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 

НЕ 

ІI.1)Вид на процедурата 

Публично състезание 

IІI: Правно основание 

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

IV: Поръчка 

IV.1)Наименование 

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска 

градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 

IV.2)Обект на поръчката 

Доставки 

mailto:dg92@abv.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=960620&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=960620&newver=2
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ІV.3)Описание на предмета на поръчката 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“, гр. 

София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 

10, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества 

са прогнозни и изпълнението ще се извъ ршва по количества, посочени в 

конкретни заявки. 

ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на 

околната среда 

НЕ 

IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а 

със средства от ервопейските фондове и програми 

НЕ 

IV.6)Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции 

Поради спецификата на дейността Възложителят не разделя поръчката на 

обособени позиции с оглед едновременното доставяне на всички заявени 

хранителни продукти и възможността за по-голяма оперативност при изпълнение 

на задълженията само от един доставчик. 

IV.7)Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 120000 BGN 

IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ 

V: Мотиви 

V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или конкурс за проект, която е 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -- 

VI: Одобрявам 

обявлението за оповестяване откриването на процедура 

документацията 

VII: Допълнителна информация 

VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 

1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

VII.3)Подаване на жалби 

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=960620&newver=2
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На основание чл. 197 от Закона за обществените поръчки жалби могат да се 

подават пред Комисията за защита на конкуренцията в следните случаи: 1) срещу 

решението за откриване на процедурата или решението за одобряване обявлението 

за изменение - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки; 2) срещу решението за определяне на изпълнител или за 

прекратяване на процедурата - в 10-дневен срок от получаване на решението. 

VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение 

18.02.2020 г. 

VIII: Възложител 

VIII.1)Трите имена 

Десислава Ангелова Николова 

VIII.2)Длъжност 

вр. и. д. директор 
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ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА. 
Деловодна информация 

Партида на възложителя: 02700 Поделение: 

Изходящ номер: 62 от дата: 18/02/2020 (дд/мм/гггг) 

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: 

не 
 

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател: 

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 

Заведено в преписка: 02700-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx) 

 

 

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

Обявление за поръчка 
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП 

 Раздел I: Възлагащ орган 

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) 

Официално наименование: Детска градина № 92 Мечта гр. София /Старо наименование - Обединено 

детско завeдение /ОДЗ/ № 92 Мечта - гр. София/ 
Национален регистрационен 

номер: 121009135 

Пощенски адрес: район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10 

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1836 Държава: България 

Лице за контакт: Десислава Николова 
Телефон: +359 887002644 

 

Електронна поща: dg92@abv.bg Факс: +359 29466100 

Интернет адрес/и 

Основен адрес: (URL) https://dg92mechta.com 

Адрес на профила на купувача: (URL) https://dg92mechta.com/sample-page/ 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
https://dg92mechta.com/
https://dg92mechta.com/sample-page/
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I.2) Съвместно възлагане 

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ 

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ 
 

 

I.3) Комуникация  

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) 
 

(URL): https://dg92mechta.com/sample-page/ 
 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

 

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт 
 

електронно посредством: НЕ   
 

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL): 
 

 

I.4) Вид на възлагащия орган  

Публичноправна организация 
 

 

 

I.5) Основна дейност  

https://dg92mechta.com/sample-page/
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Образование 
 

 

Раздел II: Предмет 

II.1) Обхват на обществената поръчка 

II.1.1) Наименование: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска 

градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 
Референтен номер: 2 

II.1.2) Основен CPV код: 15000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид на поръчка: 

Доставки 
 

 

II.1.4) Кратко описание: 
Периодична доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено 

(назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на: 

І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни; 

ІІ. Месо, месни продукти и риба; 

ІІІ. Млечни продукти; 

ІV. Плодове и зеленчуци; 

V. Плодове и зеленчуци – консервирани; 

VІ. Други хранителни продукти. 

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 

Стойност, без да се включва ДДС: 120000      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на 

динамичната система за покупки) 

II.1.6) Информация относно обособените позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: 

не 
 

Оферти могат да бъдат подавани за: 
  

 

II.2) Описание 1 
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II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPV код: 1 15000000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение 

код NUTS: 1 BG411 

Основно място на изпълнение: 
Детска градина № 92 „Мечта“, а именно: гр. София, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10 – основна сграда и 

гр. София, ж.к. „Левски-В“, ул. „Генерал Инзов“ № 44 – филиал. 

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Предметът на настоящата поръчка е доставка на стоки - хранителни продукти. Доставките следва да се изпълняват в пълно 

съответствие с техническата спецификация на хранителните продукти и действащите правила, норми и изисквания. 

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу 
 

  

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ   

Цена 
 

Тежест: 21 

 

 

II.2.6) Прогнозна стойност 

Стойност, без да се включва ДДС: 120000      Валута: BGN 

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) 

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 

Продължителност в месеци: 12 

 

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не 

 

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) 
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Очакван брой кандидати: 

или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите 
Ще бъдат приемани варианти: 

не 
 

II.2.11) Информация относно опциите 
Опции: 

не 

 

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози 

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не 
 

II.2.14) Допълнителна информация: 
 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация  

III.1) Условия за участие 

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри  

Списък и кратко описание на условията: 
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица 

или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. Участникът се представя, като попълва част II, буква „А“ и „Б“ от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Възложителят ще отстранява от процедурата участници, за които са налице някое от основанията по чл. 54, ал.ал. 1 и 2 и чл. 

55, ал.ал. 1 и от ЗОП. 

Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 
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III.1.3) Технически и професионални възможности  

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 

Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Възложителят ще отстранява от процедурата участници, за които са налице някое от основанията по чл. 54, ал.ал. 1 и 2 и чл. 

55, ал.ал. 1 и 3 от ЗОП. 

Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на стандарт EN ISO 

9001:2015 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и 

други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и управление на безопасността на храните. 

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, раздел „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на 

качеството“ от еЕЕДОП, участникът следва да представи информация за съответните системи за управление на качеството, 

включително дата на издаване, срок на валидност, web-адрес, на който може да бъде намерена посочената информация. 

Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго основание транспорт: 

- минимум 1 (един) брой транспортно средство, регистрирано за превоз на суровини и храни от животински произход, съобразно 

изискванията на Закона за ветeринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за храните. 

Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход, трябва да са регистрирани от 

Областна дирекция по безопасност на храните по реда на чл. 246 от Закона за ветeринарномедицинската дейност. 

Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго основание търговски обект: 

- минимум 1 (един) брой търговски обект/склад, регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните, който да разполага с 

хладилна техника за съхранение на хранителните продукти. 

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, 

поле „Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора“ 

от еЕЕДОП, участникът следва да представи информация за марката, модел, вид, регистрационен номер, собственост и номер на 

удостоверението от Областна дирекция по безопасност на храните за транспортното средство, както и доказателства за 

търговския обект. 

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2 

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в 

неравностойно положение: НЕ 

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ 

III.2) Условия във връзка с поръчката 2 

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) 

Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ 

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
Доставки след предварителна заявка на Възложителя. 
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III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: НЕ 

 Раздел IV:Процедура  

IV.1) Описание 

IV.1.1)Вид процедура: 

Публично състезание 
 

Ускорена процедура: НЕ 

Обосновка за избор на ускорена процедура: 
 

 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ 

    Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: 

 

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ 

Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ 
 

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога 

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ 

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) 

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ 

IV.1.6) Информация относно електронния търг 

Ще се използва електронен търг: НЕ 

Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) 
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Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки: 

не 
 

 

IV.2) Административна информация  

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 

Номер на обявлението в РОП: 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 

Дата: 11/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм) 

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4 

Дата:     

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG 

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 

Офертата трябва да бъде валидна до: 

или Продължителност в месеци: 4 

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) 

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 

Дата: 12/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:30 (чч:мм) 

Място: 
Музикалният салон на Детска градина № 92 „Мечта“, гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги 

Кюмюрджиев“ № 10 

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители. 

 Раздел VI: Допълнителна информация 
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VI.1) Информация относно периодичното възлагане  

Това представялява периодично повтаряща се поръчка: 

не 

 

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане  

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ 

Ще се използва електронно фактуриране: НЕ 

Ще се приема електронно заплащане: НЕ 

VI.3) Допълнителна информация 2 

VI.4) Процедури по обжалване  

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070 

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315 
 

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 

http://www.cpc.bg/
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VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197 от ЗОП. 

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/02/2020 (дд/мм/гггг) 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони 

 
1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
2 в приложимите случаи 
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация 
4 ако тази информация е известна 
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура 
6 доколкото информацията е вече известна 
7 задължителна информация, която не се публикува 
8 информация по избор 
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация 
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане 
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система 

12 
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел 

намаляване на срока за получаване на оферти 

13 
моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна 

процедура 
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна 
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти 
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16 
 

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане 
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система 
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти 
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест 
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва 
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III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Обект на обществената поръчка е периодичната доставка на хранителни продукти за 

нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“, гр. София, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги 

Кюмюрджиев“ № 10. 

Предмет на обществената поръчка чрез публично състезание е за избор на 

изпълнител за доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 

детската градина за срок от една календарна година, считано от датата на сключването на 

договора за възлагане на поръчката. 

При изпълнение на поръчката следва да се извършва периодична доставка на 

хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и доставена 

в точен ден и час на следните два административни адреса, посочени в заявката от Детска 

градина № 92 „Мечта“, а именно: гр. София, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги 

Кюмюрджиев“ № 10 – основна сграда и гр. София, ж.к. „Левски-В“, ул. „Генерал Инзов“ № 

44 – филиал. 

Обособени позиции: предметът на поръчката не се разделя на обособени позиции, тъй 

като е налице необходимост всички стоки – предмет на поръчката, да бъдат доставяни при 

едни и същи срокове и условия, като същите са необходими за обезпечаване храненето на 

децата, посещаващи детската градина. Едновременно с това не са заложени изисквания към 

участниците да са производители на всички или някои от доставяните стоки, съответно 

неразделянето на поръчката на позиции няма да доведе до нарушаване на конкуренцията или 

ограничаване на участието на лица. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени 

позиции гарантира и постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от 

нереализиране на всички артикули, включени в предмета на поръчката. Предвид 

обстоятелството, че всички стоки, обект на доставка, са необходими на Възложителя за 

приготвяне на храна за нуждите на децата, посещаващи детската градина, то разделянето на 

поръчката на позиции ще създаде риск от сключване на договор за възлагане само за някои от 

хранителните продукти, което поради еднаквото предназначение на всички стоки – за 

приготвяне на готова храна, ще доведе до невъзможност да се организира пълноценно 

хранене на децата. Следва да се има предвид, че за приготвяне на храната в детската градина 

се прилагат рецептите, утвърдени от Министерството на здравеопазването. Рецептурниците 

включват в себе си рецепти за приготвяне на готова за консумация храна, които предвиждат 

използването на всички групи хранителни продукти, предмет на настоящата обществена 

поръчка. 

Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на 

позиции е да се постигне оптимален процес на управление на цялата поръчка и един 

отговорен контрагент да отговаря за дейностите в пълен обем. 

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата 

за обществената поръчка чрез публично състезание, се регламентират от Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 

настоящата документация. 
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IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта по критерий „най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки. 

Участникът, който е оферирал най-ниска обща стойност за доставката на 

хранителни продукти, се класира на първо място, а останалите участници се 

подреждат в низходящ ред съгласно предложението им. 

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания: 

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията, 

посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя 

в указанията за участие. 

1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. 

1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.4. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки не могат да бъдат самостоятелни участници във 

възлагането. 

1.5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право 

да представи само една оферта. 

1.6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

1.7. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг 

приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

1.7.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

1.7.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

1.7.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.8. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят 

поставя следните изисквания: 

1.9.1. да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за 

целите на настоящата обществена поръчка; 

1.9.2. да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при 

изпълнение на поръчката. 

1.10. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е 

регистрирано, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 

обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 
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след като бъде уведомен за извършеното класиране и преди подписване на договора 

за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е 

налице някое от посочените в чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 

55, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки основания за отстраняване. 

1.11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

1.12. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. Независимо от възможността за 

използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е на изпълнителя. 

1.13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение критериите за подбор, при условията и по 

реда на чл. 65 от Закона за обществените поръчки. 

1.14. Посочените от участника трети лица следва да отговарят на изискванията на 

поставените от Възложителя критерии за подбор, за доказването на които участникът 

се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. 

1.15. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионалната 

компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако лицата ще участват в изпълнението на частта на 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако 

то не отговаря на някое от горните условия. 

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице. 

2. Изисквания относно личното състояние на участниците. 
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице 

някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, а именно: 

 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл.чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл.чл. 194 – 217, чл.чл. 219 – 252, чл.чл. 253 – 260, чл.чл. 301 – 307, чл. 

321, чл. 321а и чл.чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона 

за обществените поръчки); 

 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки); 

 има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях 

към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки); 
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 е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (чл. 54, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки); 

 е установено, че: 

- е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за 

подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от Закона за обществените поръчки); 

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 

5, б. „б“ от Закона за обществените поръчки). 

 е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл.чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки); 

 е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, 

т. 7 от Закона за обществените поръчки). 

Информацията относно липсата или наличието на основания за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки се попълва в 

ЕЕДОП, част ІІІ. 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 

се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава 

на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, 

които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако 

има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание 

за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от Закона за обществените поръчки. За тази 

цел участникът може да докаже, че: 

- е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закон за обществени поръчки, 

включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 

обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления 

или нарушения; 

- е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 

В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, 

ал. 1, т.т. 1 – 4 от Закона за обществените поръчки тези мерки се описват в 

свободен текст от участника и се прилагат доказателства в подкрепа на същите. 
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Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки и 

представените доказателства се посочват в протокола от работа на комисията. 

2.2. Други основания за отстраняване. 

От процедурата се отстранява: 

- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 

- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; 

- участник, за когото се установи свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 

Информацията относно липсата или наличието на посочените основания за 

отстраняване се попълва в еЕЕДОП, част ІІІ, раздел „Г“ с маркиране на отговора 

„Не“. В случай, че за участника е налице едно или повече от тези основания, се 

маркира отговор „Да“, и под него се записва/т съответното/съответните 

основание/я. 

- участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката; 

- участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 

и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към Закона за обществените 

поръчки; 

- участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта 

не е приета съгласно чл. 72, ал.ал. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки; 

- участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително 

за форма и начин; 

- участник, който след покана от Възложителя, не удължи или не потвърди срока на 

валидност на офертата си. 

3. Критерии за подбор. 

3.1. Минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност съгласно Закона за обществените поръчки. Възложителят 

не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност. 

3.2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците съгласно Закона за обществените поръчки. Възложителят не поставя 

изисквания за икономическо и финансово състояние. 

3.3. Минимални изисквания за технически и професионални способности, 

съгласно Закона за обществените поръчки: 
1. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството 

(СУК), съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с област 

на приложение, обхващаща предмета на настоящата обществена поръчка. 

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 
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еквивалентни мерки за управление на качеството и управление на безопасността на 

храните. 

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, 

раздел „Г“ „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“, поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи 

стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП, участникът следва да 

представи информация за съответните системи за управление на качеството, 

включително дата на издаване, срок на валидност, web-адрес, на който може да бъде 

намерена посочената информация. 

2. Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго 

основание транспорт: 
- минимум 1 (един) брой транспортно средство, регистрирано за превоз на суровини и 

храни от животински произход, съобразно изискванията на Закона за 

ветeринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за 

храните. Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти 

от животински произход, трябва да са регистрирани от Областна дирекция по 

безопасност на храните по реда на чл. 246 от Закона за ветeринарномедицинската 

дейност. 

3. Участникът следва да разполага със собствен, нает или ползван на друго 

основание търговски обект: 

- минимум 1 (един) брой търговски обект/склад, регистриран по реда на чл. 12 от 

Закона за храните, който да разполага с хладилна техника за съхранение на 

хранителните продукти.  

За установяване на съответствие с поставеното изискване, в част IV, 

раздел „В“ „Технически и професионални способности“, поле „Следните 

инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора“ от еЕЕДОП, участникът следва да 

представи информация за марката, модел, вид, регистрационен номер, собственост и 

номер на удостоверението от Областна дирекция по безопасност на храните за 

транспортното средство, както и доказателства за търговския обект. 
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VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1. Изисквания към офертата. 

1.1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. 

1.2. Не се допуска представяне на варианти. 

1.3. Офертата следва да отговаря на изискванията на настоящите указания и да бъде 

подготвена съгласно приложените образци. 

1.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител, с изключение на 

еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) за участника, за всеки 

от участниците в обединението, за подизпълнителите, ако такива са посочени, и/или 

трети лица, чийто капацитет ще бъде използван (Приложение № 2), който се 

представя в електронен вид, подписан с електронни подписи от всички лица 

съгласно чл. 54, ал.ал. 2 и 3 и чл. 55, ал. 3 от Закон за обществените поръчки, на 

подходящ оптичен носител в опаковката с офертата. 

В еЕЕДОП се предоставя (чрез деклариране) съответната информация, 

изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

представят информация. 

Когато офертата е подписана от пълномощник, информация за пълномощника 

се попълва в еЕЕДОП и еЕЕДОП се подписва и от пълномощника. 

Когато лицата по чл. 54, ал.ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки са 

повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки, еЕЕДОП може да се подпише само 

от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица. В този случай, подписващото лице представя декларация в 

свободен текст за достоверността на информацията, с която разполага по 

отношение на другите лица. 
1.4.1. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 

5, б. „а“ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки, считано от 1 април 2018 година Единният европейски документ за 

обществени поръчки се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП). 

Приложение № 2 е ЕЕДОП. Документът е достъпен на интернет адрес: 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, както и чрез Портала за обществени 

поръчки на Агенцията за обществени поръчки. При изготвяне на офертата си 

участникът следва да го зареди и да попълни необходимите данни. След попълването 

на данните участникът изтегля файла на локален компютър, версията на еЕЕДОП в 

PDF формат трябва да се подпише с електронен подпис от съответните лица 

съгласно чл. 54, ал.ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки. 

Подписаният с електронен/електронни подпис/и еЕЕДОП се представя от 

участника на подходящ оптичен носител в опаковката с офертата. Форматът, в който 

се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Допълнителна информация по отношение изискванията за предоставяне на 

Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид могат да се 

получат от издаденото Методическо указание изх. № МУ – 4 от 02.03.2018 година на 

Агенцията по обществени поръчки, публикувано на адрес: 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p39464919
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf, както и допълнителното 

указание на адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/ESPD_news_last.pdf. 

1.4.2. Друга възможност за предоставяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по 

електронен път до изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. В този случай 

документът следва да е снабден с така наречения времеви печат, който да 

удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се 

препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 

Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да 

използват тази възможност, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по 

електронен път до вече изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. В тези случаи към 

документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация с която се 

потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

публикувания и подписан електронно еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е 

осигурен достъп до документа. 

1.5. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника 

съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с 

нотариално заверено пълномощно. 

1.6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с 

превод на български език. 

1.7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени 

(когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, 

представляващо участника, и печат. 

1.8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в 

автентичността на представени копия от документи да поиска от участника заверени 

копия на оригиналите. 

1.9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи 

по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на процедурата. 

1.10. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за 

обществените поръчки и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изискванията в 

документацията от страна на участника може да доведе до отстраняването му. На 

основание чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, с подаването на офертата се счита, че участниците са се съгласили с всички 

условия на Възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на 

офертата и с проекта на договора. 

2. Съдържание на офертата. 

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка със следното 

съдържание: 

2.1. Опис на представените документи – Образец № 1 към документацията; 

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид на 

оптичен носител за участника, в съответствие с изискванията на закона и условията на 

Възложителя. 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/ESPD_news_last.pdf
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Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, но ще 

ползва капацитета на трето/и лице/а по отношение на критериите, свързани с 

технически способности и професионална компетентност, посочени от 

възложителя, представя попълнен отделен еЕЕДОП за всяко едно от третите лица. 

По отношение на тези трети лица не следва да са налице основания за отстраняване 

от процедурата. Участник, който участва самостоятелно в обществената поръчка, 

но ще ползва капацитета на подизпълнител/и предоставя попълнен отделен еЕЕДОП 

за всеки подизпълнител. Когато участниците са обединения, които не са юридически 

лица, ЕЕДОП се представя от всеки от участниците в обединението. 

2.3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо); 

2.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е 

приложимо); 

2.5. Техническо предложение, съдържащо: 

2.5.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя – Образец № 2 към 

документацията; 

2.6. Ценово предложение – Образец № 3 към документацията, което се поставя в 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Пликът, 

съдържащ ценовото предложение на участника, се поставя в опаковката. 

а) при несъответствие между цифрова и изписана с думи цена за вярно се приема 

изписаното с думи; 

б) извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 

включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ 

елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени от 

участие в процедурата. 

2.7. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална по смисъла на чл. 102 от Закона за обществените поръчки, за 

което представят декларация. Когато участниците са се позовали на 

конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

3. Подаване на офертите. 

3.1. Офертите се подават лично от участника или от негов упълномощен представител, 

чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, 

на адрес: гр. София, 1000, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, 

в запечатана непрозрачна опаковка, с посочени: наименование на участника, 

включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за 

кореспонденция, телефон, и електронен адрес, лице за контакти и наименованието на 

поръчката, за която се подават документите. 

3.2. Оферти, подадени по този начин, следва да бъдат получени при Възложителя в 

срока, определен за получаване на офертите, посочен в обявлението за поръчка. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
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3.3. Офертите се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, в срока, 

посочен в обявлението за поръчката. 

3.4. При приемането на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

3.5. Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик или с 

непопълнени данни. Такива оферти се връщат на подателя и съответното 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

3.6. Не се приемат оферти по електронен път. 

4. Валидност на офертите: участниците са обвързани с условията на представените 

оферти за период от 4 (четири) месеца, от датата, определена за краен срок за 

подаване на офертите, съгласно обявлението. 

5. Комуникация между Възложителя и участниците. 

5.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до 

документацията за възлагане на настоящата процедура, като я публикува в своя 

Профил на купувача, в електронната преписка на настоящата обществена поръчка. 

5.2. Разясненията по документацията за възлагане на обществената поръчка – чл. 33 

от Закона за обществените поръчки (ако има такива), както и информация за деня, 

часа и мястото на провеждане на публичното заседание за отваряне и оповестяване на 

ценовите предложения на допуснатите участници, се публикуват само на Профила на 

купувача на Възложителя, посочен по-горе в електронната преписка на конкретната 

процедура. 

5.3. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура се 

извършва в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника 

може да се извършва по един от следните начини: 

5.3.1. лично – срещу подпис; 

5.3.2. по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

5.3.3. чрез куриерска служба; 

5.3.4. по факс; 

5.3.5. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ 

и електронния подпис;  

5.3.6. чрез комбинация от тези средства. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените 

по-горе способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено 

в Закона за обществените поръчки. 
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VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, 

който преди подписването му представя: 

1.1. документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от 

Възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал); 

1.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – 

свидетелство за съдимост; 

1.3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки – 

свидетелство за съдимост или съответстващ на него документ, издаден от 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен (осигурява се от участника); 

1.4. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки – 

удостоверение от органите по приходите (НАП) и от общината по седалището на 

Възложителя и на участника (ако седалището му е различно от седалището на 

Възложителя); 

1.5. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки – 

удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на 

труда“; 

1.6. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – 

удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията; 

1.7. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки 

– декларация по Образец № 4 от документацията за възлагане на обществената 

поръчка; 

1.8. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки – 

декларация по Образец № 5 от документацията за възлагане на обществената 

поръчка. Този документ се представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 40 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и  чл. 54 ал. 3 от Закона за обществените поръчки; 

1.9. за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – 

декларация по Образец № 6 от документацията за възлагане на обществената 

поръчка; 

1.10. за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – 

декларация по Образец № 7 от документацията за възлагане на обществената 

поръчка; 

1.11. за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество – декларация по Образец № 8 от 

документацията за възлагане на обществената поръчка; 

1.12. с оглед изпълнение на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП) и на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането 

на пари (ППЗМИП) се представят: 

1.12.1. декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари – по Образец № 9 от документацията за възлагане на обществената поръчка; 

1.12.2. декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари – по Образец № 10 от документацията за възлагане на обществената поръчка; 

1.12.3. декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

по Образец № 11от документацията за възлагане на обществената поръчка. 
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Забележка: Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка е 

клиент по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари (виж § 1, т. 9 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари). 

Горепосочените основания са императивно регламентирани в Закона за мерките 

срещу изпирането на пари и задължават Възложителя да изиска декларирането на 

съответните обстоятелства. 

1.13. Документи, доказващи техническите и професионални способности 
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на 

договора без ДДС. Изпълнителят избира една от следните форми на гаранцията: 

1.1. парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя. Сумата се внася по 

банковата сметка на Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на 

сумата, са за сметка на изпълнителя; 

1.2. банкова гаранция – представя се в оригинал, като тя е безусловна, неотменяема и 

непрехвърляема, със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 

(тридесет) дни. Следва да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да 

заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, 

възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси, 

комисионни и други плащания, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на изпълнителя; 

1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. Следва да е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 

30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице 

по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя 

при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за 

обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на 

застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза 

на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на изпълнителя. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора. 
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IХ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
1. Възложителят е администратор на лични данни съгласно общия регламент за 

защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за 

отмяна на Директива 95/46/EО) и Закона за защита на личните данни. В качеството 

си на такъв обработва лични данни на законово основание, произтичащо от Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и 

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, Закона за 

мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагане на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари и относимата нормативна уредба за всяка обществена 

поръчка. 

Това се извършва във връзка с провеждането на обществени поръчки, 

сключването на договори за тях и предоставяне на информация в Агенция по 

обществени поръчки. 

Обработването на лични данни се извършва при строго съблюдаване на 

законовите изисквания. 

2. Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящата документация за 

възлагане на обществена поръчка, ще бъдат решавани в съответствие със Закона за 

обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

и действащата нормативна уредба. 
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Х. ОБРАЗЦИ 

Образец № 1 

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
относно: публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените 

поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ 

– гр. София, район „Подуяне, Столична община“. 

№ Описание на документа в офертата 

Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) 

и брой 

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

1. 

Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 

Приложение – попълнен и подписан електронно, представен на 

подходящ оптичен носител 

 

2. 

Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен 

европейски документ за обществени поръчки (оригинал) (ако е 

приложимо) 

 

3. 
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (ако 

е приложимо) 
 

4. Документ за създаване на обединение (ако е приложимо)  

5. Документи за поетите от трети лица задължения (ако е приложимо)  

Техническо предложение 

6. 
Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2 

(оригинал) 
 

7. 
Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки (ако е приложимо) 
 

8. Друго  

Ценово предложение 

9. 

Ценово предложение – Образец № 3 (оригинал) – поставено в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово 

предложение“, поставен в общата опаковка 

 

Наименование на участника: 

Име и фамилия на представителя на 

участника: 

Длъжност:  

Подпис (печат): __________________________ 
Дата: _________________ 2020 година 
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Образец № 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

от ………………………………………………………………………………………….., 
(име и фамилия) 

представител на …………………………………………………………………………......., 
(изписва се наименованието на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………., 

със седалище и адрес на управление: 

………………………………………………….......... 

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

телефон: .........................................., факс: ..............................., е-mail: 

.................................. 

Уважаема госпожо директор, 

След като се запознахме с обявлението за поръчка и с документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на 

публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти по 

предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, 

район „Подуяне, Столична община“, заявявам/е следното: 

1. Желая/ем да участвам/е в публичното състезание по реда на Закона за 

обществените поръчки за възлагане на обществената поръчка с горепосочения 

предмет. 

2. Предлаганите от мен/нас доставки ще удовлетворяват изискванията, съдържащи се 

в Техническата спецификация на Възложителя и документацията за участие в 

публичното състезание, като изпълнението ще бъде съобразено с приложимата 

нормативна уредба. 

3. Приемам/е изцяло всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката. 

4. Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца. 

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

В случай, че бъда/ем избран/и за изпълнител на обществената поръчка, се 

задължавам/е да представя/им не по-късно от деня на подписване на договора 

гаранция за изпълнението му и другите изискуеми документи от Възложителя, 

съгласно условията на Закона за обществените поръчки. 

Дата: _________________ 2020 година                                           Подпис и печат: 

...................…………. 

................................................................ 
(име и длъжност) 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от ………………………………………………………………………………………….., 
(име, презиме, фамилия) 

представител на …………………………………………………………………………......., 
(изписва се наименованието на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………., 

със седалище и адрес на управление: 

………………………………………………….......... 

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

телефон: .........................................., факс: ..............................., е-mail: 

.................................. 

Уважаема госпожо директор, 

След като се запознахме с документацията за участие в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 

Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“, 

декларирам, че в случай, че нашето предложение бъде прието ще изпълним поръчката 

при следните финансови условия: 

Предлагаме цена, представляваща сбора от общата стойност (колона № 8) на 

стоките от Техническата спецификация, за изпълнение на поръчката в размер на 

...................... (словом: .............................................................................................................) 

без ДДС,  ...................... (словом: 

............................................................................................) с вкл. ДДС. 

Приложения Образец № 3А е с вписани от нас цени, в съответствие с вида, 

качеството, разфасовките и количествота на хранителните продукти. В предложените 

цени на хранителни продукти са включени всички разходи по доставката им до 

посочения склад на Възложителя. 

 

Приложение: Образец № 3А – попълнен, подписан и подпечатан от нас. 

Дата: _________________ 2020 година                                           Подпис, печат: 

...................…………. 

.............................................................. 
(име и длъжност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – 

гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 

36 

Образец № 3А 

 

Списък на стоките, определени от Възложителя за доставка по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за 

нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, 

Столична община“ 

№ Стока Вид 
Разфасов

ка 
Количество Мярка 

Единична 

цена без 

ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И КАРТОФИ 

1. 
Брашно тип 

500 по УС 
пакетирано  1,000 кг 300 кг 

  

2. 

Брашно 

пълнозърнесто 

тип 1850 

пакетирано  1,000 кг 50 кг 
  

3. 
Брашно без 

глутен 
пакетирано 1,000 кг 50 кг 

  

4. Киноа пакетирана 1,000 кг 10 кг 
  

5. Чия (семена) пакетирана 1,000 кг 10 кг 
  

6. 

Хляб 

„Добружа“ по 

УС 

нарязан и 

пакетиран 
0,650 кг 5 000 бр. 

  

7. Хляб – типов 
нарязан и 

пакетиран 
0,650 кг 300 бр. 

  

8. 

Хляб – 

пълнозърнест 

по ТД 

нарязан и 

пакетиран 
0,600 кг 3 700 бр. 

  

9. Амарант пакетиран 0,250 кг 10 бр. 
  

10. 

Царевичен 

грис (качамак) 

по ТД 

пакетиран 0,500 кг 200 бр. 
  

11. 
Пшеничен грис 

по ТД 
пакетиран 1,000 кг 100 кг 

  

12. Фиде по ТД пакетирано 0,400 кг 100 бр. 
  

13. 
Макарони по 

ТД 
пакетирани 0,400 кг 500 бр. 

  

14. 
Макарони –

пълнозърнести 
пакетирани 0,400 кг 100 бр. 

  

15. 
Макарони без 

глутен 
пакетирани 0,400 кг 20 бр. 

  

16. Кус кус по ТД пакетиран 0,400 кг 300 бр. 
  

17. Спагети по ТД пакетирани 0,400 кг 150 бр. 
  

18. Домашна юфка пакетирана 
0,200 – 

0,250 кг 
450 бр. 

  

19. Мюсли по ТД пакетирано 1,000 кг 100 кг 
  

20. 
Мюсли с 40 % 

плод по ТД 
пакетирано 1,000 кг 70 кг 

  

21. Овесени ядки пакетирани 0,500 кг 400 бр. 
  

22. Жито по ТД пакетирано 0,500 кг 400 бр. 
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23. 
Корнфлейкс по 

ТД 
пакетиран 1,000 кг 200 кг 

  

24. 

Корнфлейкс – 

шоколадов по 

ТД 

пакетиран 1,000 кг 50 кг 
  

25. 
Ориз – бисерен 

(клас Екстра) 
пакетиран 1,000 кг 350 кг 

  

26. 
Пшенично 

нишесте по ТД 
пакетирано 0,060 кг 2 000 бр. 

  

27. 
Кифла с 

мармалад 
пакетирана 0,100 кг 1 000 бр. 

  

28. Рогче- пакетирано 0,100 кг 2 000 бр. 
  

29. Козунак пакетиран 0,500 кг 200 бр. 
  

30. 
Кори за баница 

– фини 
пакетирани 0,500 кг 100 бр. 

  

31. Булгур по ТД пакетиран 0,500 кг 40 бр. 
  

32. Елда по ТД пакетирана 0,500 кг 40 бр. 
  

33. Галета пакетирана 0,100 кг 20 бр. 
  

34. Бишкоти пакетирани 0,200 кг 500 бр. 
  

35. 

Обикновени 

детски 

бисквити само 

с краве масло, 

без палмово 

масло 

пакетирани 0,130 кг 2 000 бр. 
  

36. Нахут 
консервиран в 

кутия 
0,800 кг 150 бр. 

  

37. 
Зелен фасул, 

ОПС 
замразен 2,500 кг 150 бр. 

  

38. 
Боза със 

захар/стевия 
бутилирана 1 л 1 000 бр. 

  

39. 
Тахан халва по 

ТД 
пакетирана 1,000 кг 70 кг 

  

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

40. Картофи, ОПС стари 1,000 кг 1 200 кг 
  

41. Домати, клас І пресни 1,000 кг 200 кг 
  

42. 
Краставици, 

ОПС 
пресни 1,000 кг 600 кг 

  

43. Зеле, ОПС прясно глава 1 000 кг 
  

44. 
Зеле – кисело, 

ОПС 
разфасовка 1,750 кг 50 бр. 

  

45. Моркови, ОПС пресни 1,000 кг 400 кг 
  

46. 
Тиквички, 

ОПС 
пресни 1,000 кг 300 кг 

  

47. 
Лук – чеснов, 

ОПС 
стар 1,000 кг 20 кг 

  

48. 
Лук – кромид, 

ОПС 
стар 1,000 кг 650 кг 

  

49. Праз лук, ОПС пресен връзка 120 връзки 
  

50. Чушки, клас І пресни 1,000 кг 200 кг 
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51. 
Магданоз, 

ОПС 
пресен връзка 500 връзки 

  

52. Копър, ОПС пресен връзка 350 връзки 
  

53. Репички пресни връзка 50 връзки 
  

54. Зелен лук пресен връзка 50 връзки 
  

55. Маруля/салата прясна бр. 100 бр. 
  

56. Спанак, ОПС замразен 2,500 кг 250 бр. 
  

57. Спанак, ОПС пресен 1,000 кг 150 кг 
  

58. Тиквички замразени 2,500 кг 400 бр. 
  

59. Карфиол, ОПС пресен 1,000 кг 20 кг 
  

60. Карфиол, ОПС замразен 1,000 кг 20 кг 
  

61. Целина, ОПС прясна глава 20 бр. 
  

62. 
Червено 

цвекло 
прясно 1,000 кг 20 кг 

  

63. Ряпа, ОПС прясна 1,000 кг 50 кг 
  

64. 

Микс от 

зеленчуци, 

ОПС 

замразен 2,500 кг 30 бр.   

65. 

Микс от 

зеленчуци за 

гювеч, ОПС 

замразен 2,500 кг 30 бр. 
  

66. 
Чушки – 

печени, ОПС 
замразени 2,500 кг 50 бр. 

  

67. Броколи, ОПС замразени 2,500 кг 30 бр. 
  

68. 

Домати – 

белени на 

кубчета по ТД 

консервирани 

в кутия 
0,800 кг 1 500 бр. 

  

69. 
Лютеница по 

БДС 

стерилизирана 

в буркан 
0,400 кг 500 бр. 

  

70. 
Корнишони по 

ТД 

стерилизирани 

в буркан 
0,680 кг 50 бр. 

  

71. 
Чушки – 

печени по ТД 

стерилизирани 

в буркан 
0,680 кг 80 бр. 

  

72. 

Доматено пюре 

с не по-малко 

от 22 % сухо 

вещесто по ТД 

стерилизирано 

в буркан 
0,800 кг 50 бр. 

  

73. 
Маслини без 

костилка 

в кутии със 

саламура 
2,000 кг 80 кг 

  

ПЛОДОВЕ 

74. 
Сини сливи, 

ОПС 
пресни 1,000 кг 400 кг 

  

75. Череши, ОПС пресни 1,000 кг 200 кг 
  

76. Кайсии, ОПС пресни 1,000 кг 600 кг 
  

77. 
Праскови, клас 

І 
пресни 1,000 кг 1 000 кг 

  

78. Дини, ОПС пресни 1,000 кг 1 200 кг 
  

79. Пъпеши, ОПС пресни 1,000 кг 1 200 кг 
  

80. Круши, клас І пресни 1,000 кг 600 кг 
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81. Грозде, клас І прясно 1,000 кг 800 кг 
  

82. Банани, клас І пресни 1,000 кг 800 кг 
  

83. Ябълки, клас І пресни 1,000 кг 2 000 кг 
  

84. 
Нектарини, 

ОПС 
пресни 1,000 кг 600 кг 

  

85. 
Портокали, 

клас І 
пресни 1,000 кг 1 000 кг 

  

86. 
Мандарини, 

клас І 
пресни 1,000 кг 1 600 кг 

  

87. Лимони, клас І пресни 1,000 кг 50 кг 
  

88. 
Тиква – 

белена, ОПС- 
прясна 1,000 кг 400 кг 

  

89. 
Тиква – цяла, 

ОПС 
прясна 1,000 кг 100 кг 

  

90. Ананас пресен бр. 100 бр. 
  

91. Ягоди пресни 1,000 кг 300 кг 
  

92. Киви, клас І прясно 1,000 кг 500 кг 
  

93. Авокадо, клас I прясно 1,000 кг 100 кг 
  

94. 

Мармалад от 

шипки (60 % 

плод) по ТД 

стерилизиран 

в буркан 
0,360 кг 500 бр. 

  

95. 

Натурален сок 

– 100 % 

портокал 

пастьоризиран 

в кутия 
1 л 300 бр. 

  

96. 
Натурален сок 

– 100 % ананас 

пастьоризиран 

в кутия 
1 л 200 бр. 

  

97. 
Натурален сок 

– 100 % ябълка 

пастьоризиран 

в кутия 
1 л 300 бр. 

  

98. 

Конфитюр от 

ягоди с 60 % 

плод по ТД 

стерилизиран 

в буркан 
0,360 кг 200 бр. 

  

99. 

Конфитюр от 

праскови с 60 

% плод по ТД 

стерилизиран 

в буркан 
0,360 кг 100 бр. 

  

100. 

Конфитюр от 

боровинки с 60 

% плод по ТД 

стерилизиран 

в буркан 
0,360 кг 100 бр. 

  

101. 
Сладко с 60 % 

плод 

стерилизирано 

в буркан 
0,400 кг 200 бр. 

  

102. Стафиди пакет 1,000 кг 20 кг 
  

103. 

Компот от 

сливи с 60 % 

плод по ТД 

буркан 0,680 кг 200 бр. 
  

104. 

Компот от 

праскови с 60 

% плод по ТД 

буркан 0,680 кг 300 бр. 
  

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

105. 
Краве сирене 

по БДС 
в тенекия 8,000 кг 80 тенекии 

  

106. 
Краве сирене 

по БДС 
в тенекия 16,000 кг 40 тенекии 
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107. Топено сирене разфасовка 1,000 кг 150 кг 
  

108. Крема сирене пакетче 0,125 кг 300 бр. 
  

109. Извара вакуумирана 1,000 кг 300 кг 
  

110. 

Кашкавал от 

краве мляко по 

БДС 

вакуумиран 1,000 кг 100 кг 
  

111. 

Прясно краве 

мляко (2 % 

масленост) 

кутия 1 л 1 500 кутии 
  

112. 

Прясно краве 

мляко (3 – 3,6 

% масленост) 

кутия 1 л 2 000 кутии 
  

113. 

Кисело краве 

мляко по БДС 

(2 % 

масленост) 

кофичка 0,400 кг 2 000 бр. 
  

114. 

Кисело краве 

мляко по БДС 

(3,6 % 

масленост) 

кофичка 0,400 кг 3 000 бр. 
  

115. 

Краве масло 

(82 % 

масленост) 

пакетче 0,125 кг 1 200 бр. 
  

116. 

Краве масло 

(82 % 

масленост) 

пакетче 0,250 кг 850 бр. 
  

БОГАТИ НА БЕЛТЪК ХРАНИ 

117. 
Яйца, клас А, 

размер „L“ 
пресни 

180 бр. в 

кашон 
60 кашона 

  

118. Телешки шол охладен 1,000 кг 100 кг 
  

119. Свински бут охладен 1,000 кг 300 кг 
  

120. Свински шол охладен 1,000 кг 200 кг 
  

121. 
Пиле цяло, 

клас А 
замразено 1,400 кг 600 бр. 

  

122. 
Пиле цяло, 

клас А 
охладено 1,400 кг 400 бр. 

  

123. Пилешко филе замразено 1,000 кг 300 кг 
  

124. Пилешко филе охладено 1,000 кг 100 кг 
  

125. Заешко охладено 1,000 кг 100 кг 
  

126. 

Пилешки бут 

без кожа – 

обезкостен 

замразен 1,000 кг 100 кг 
  

127. Пуешко филе замразено 1,000 кг 100 кг 
  

128. 
Агнешко месо 

от бут 
замразено 2,500 кг 100 бр. 

  

129. 

Мляно месо – 

кайма от 60 % 

телешко и 40 

% свинско 

месо 

охладено 1,000 кг 800 кг 
  

130. 
Риба – филе от 

скумрия 
замразена 1,000 кг 100 кг 
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131. 
Риба – филе от 

скумрия 
охладена 1,000 кг 100 кг 

  

132. 
Риба – филе от 

хек 
охладена 1,000 кг 100 кг 

  

133. 
Риба – филе от 

хек 
замразена 1,000 кг 100 кг 

  

134. 
Риба – филе от 

мерлуза 
замразена 1,000 кг 100 кг 

  

135. 
Риба – филе от 

мерлуза 
охладена 1,000 кг 100 кг 

  

136. 
Риба – филе от 

тилапия 
замразена 1,000 кг 100 кг 

  

137. 
Риба – филе от 

тилапия 
охладена 1,000 кг 100 кг 

  

138. Сьомга – филе замразена 1,000 кг 50 кг 
  

139. Сьомга – филе охладена 1,000 кг 50 кг 
  

140. 

Пушено 

свинско 

контрафиле по 

УС 

прясно/ 

вакуумирано 
1,000 кг 100 кг 

  

141. 

Пушено 

пилешко филе 

по УС 

прясно/ 

вакуумирано 
1,000 кг 100 кг 

  

142. 
Детски пастет 

по БДС 
кутия 0,125 кг 250 бр. 

  

143. Шунка по БДС 
прясна/ 

вакуумирана 
1,000 кг 120 кг 

  

144. Зрял боб по ТД пакетиран 1,000 кг 200 кг 
  

145. 
Зрял боб – 

лющен, по БДС 
пакетиран 0,800 кг 30 бр. 

  

146. Леща по ТД пакетирана 1,000 кг 200 кг 
  

147. 
Леща – зелена, 

по ТД 
пакетирана 1,000 кг 30 кг 

  

148. Грах, ОПС замразен 2,500 кг 150 бр. 
  

ДРУГИ 

149. 
Слънчогледово 

масло по БДС 
рафинирано 1 л 500 л 

  

150. 
Пчелен мед, 

100 % 
в буркан 0,900 кг 50 бр 

  

151. 
Бяла захар, 

екстра 
пакет 1,000 кг 1 000 кг 

  

152. Пудра захар пакет 0,500 кг 30 бр. 
  

153. Оцет – винен от грозде 0,700 л 20 бр. 
  

154. Желатин пакетче 0,010 кг 1 000 бр. 
  

155. Чай – билков 
в пакетче с 

филтър 

20 бр. в 

кутия 
400 кутии 

  

156. Чай – плодов 
в пакетче с 

филтър 

21 бр. в 

кутия 
200 кутии 

  

157. 
Сода 

бикарбонат 
пакетче 0,100 кг 40 бр. 
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158. Бакпулвер пакетче 0,010 кг 150 бр. 
  

159. Канела пакетче 0,010 кг 50 бр. 
  

160. Суха мая пакетче 0,007 кг 100 бр. 
  

161. Ванилия пакетче 0,002 кг 1 400 бр. 
  

162. Червен пипер пакетче 0,500 кг 50 бр. 
  

163. Какао пакетче 0,045 кг 100 бр. 
  

164. 
Чубрица – 

трапезна 
пакетче 0,020 кг 100 бр. 

  

165. 
Чубрица – 

ронена 
пакетче 0,100 кг 100 бр. 

  

166. Шарена сол пакетче 0,100 кг 100 бр. 
  

167. Джоджен пакетче 0,010 кг 50 бр. 
  

168. Целина пакетче 0,009 кг 300 бр. 
  

169. Дафинов лист пакетче 0,008 кг 20 бр. 
  

170. 

Сол – 

йодирана, 

екстра 

пакет 1,000 кг 150 кг 
  

171. Копър пакетче 0,010 кг 20 бр.   

 

Обща сума без вкл. ДДС:………........................................……. 

Легенда: 1) УС – утвърден стандарт; 

2) ТД – технологична документация (на производител); 

3) ОПС – общ пазарен стандарт; 

4) БДС – Български държавен стандарт. 

 

 

Дата: ....................... 2020 година                                           Подпис: ................................... 
(име, фамилия и печат) 
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Образец № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки 
(представя се при сключване на договора) 

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

ЕГН: ..............................., в качеството ми на 

.......................................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, 

в което лицето има право да представлява и управлява – 

например изпълнителен директор, управител или друго) 

на ……………………………………………………….....……..........……………………...., 
(посочва се наименованието на участника, определен за изпълнител) 

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

..................................................................................................................................................... 

във връзка с  определянето ни за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 

Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1) за представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по 

чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; 

2) представляваният от мен участник, определен за изпълнител, не е представил 

документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

3) представляваният от мен участник, определен за изпълнител, е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: _________________ 2020 година                                           Подпис, печат: 

...................…………. 

.............................................................. 
(име и длъжност) 
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Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки 
(представя се при сключване на договора) 

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

ЕГН: ..............................., в качеството ми на 

.......................................................................... 
(посочва се длъжността и качеството, 

в което лицето има право да представлява и управлява – 

например изпълнителен директор, управител или друго) 

на ……………………………………………………….....……..........……………………...., 
(посочва се наименованието на участника, определен за изпълнител) 

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

..................................................................................................................................................... 

във връзка с  определянето ни за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на 

Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“. 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен съгласно т. 21 на 

§ 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: _________________ 2020 година                                           Подпис, печат: 

...................…………. 

.............................................................. 
(име и длъжност) 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 54, ал.ал. 2 и 3 от Закона за 

обществените поръчки. 
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Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 107, т. 4 

от Закона за обществените пооръчки 
(представя се при сключване на договора) 

Долуподписаният/ната.................................................................................................., 

в качеството ми на..................................................................................................................... 
(посочете длъжността, качеството) 

на ..............................................................................................................................................., 
(посочете наименованието на участника, определен за изпълнител, подизпълнител, съдружник в 

обединение, трето лице) 

с ЕИК: ……………….., актуален телефон: …………............., факс: 

……………….……., e-mail: ...........................................q 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за 

нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, 

Столична община“. 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че представляваният от 

мен……………………........……………………………………….. 

/наименование на участника, определен за изпълнител, подизпълнител,  съдружник в 

обединение, трето лице /  

е/ не е свързано лице с участник в процедурата 

   /подчертава се вярното/ 

 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

 Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от НК.          

 

Дата: .................... 20.... г.  Подпис, печат ....................................... 

Място и дата на издаване   (име, длъжност) 

 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

§ 1, т. 13  "Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

§ 1, т. 14   "Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 

или друго юридическо лице; или 
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б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 
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Образец № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

/представя се  при сключване на договора/ 

 

Долуподписаният......................................................................................................................

.. 

(трите имена) 

ЕГН ......................, постоянен адрес ………..........................................................................,  

гражданство .................................................., документ за самоличност……..……………, 

в качеството ми на …………………………………. 

на участник, определен за изпълнител /член на 

обединение:………………………………………………………….. 

(наименование на участника/член на обединение) 

вписан в регистъра при ......................................................... с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ 

Идентификация на чуждестранно 

лице.......................................................................................,  

със седалище и адрес на управление/постоянен адрес: ....................................................... 

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за 

нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, 

Столична община“. 

      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 1. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава) 

дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 2. Представляваният от мен участник е / не е (ненужното се зачертава) 

контролирано от лице , регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен 

режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 3. Не съм / съм (ненужното се зачертава) контролиращо лице в дружество, 

регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

 4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ___ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици.* 

 *Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, като се посочва конкретната точка 

от чл. 4 от закона. 
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 5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4, във връзка с §7, 

ал. 2 от ЗР от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

 

Дата: .................... 20.... г.  Подпис, печат ....................................... 

Място и дата на издаване   (име, длъжност) 
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Образец № 8 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество 

/представя се  при сключване на договора от  избрания изпълнител/ 

 

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................., с 

лична карта № .................................. издадена на ........................................от 

..........................................., с постоянен адрес..............................................................,                                                                          

в качеството ми на .......................................................…………………………………. 

на участник/член на обединение:………………………………………………………….. 

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

....................................................................................................... във връзка с участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по 

предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – гр. София, 

район „Подуяне, Столична община“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. СЪМ/ НЕ СЪМ (ненужното се зачертава) лице, заемащо висша публична 

длъжност (по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество), което в последната година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 

провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 

предоставени от Европейския съюз на българската държава; 

2. В продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ 

СЪМ (ненужното се зачертава) участвал или представлявал физическо или 

юридическо лице в процедури по т. 1 пред 

институцията......................................................  

(посочете наименованието на институцията), в която съм заемал длъжността.   

3. В продължение на една година от освобождаването ми от длъжност СЪМ/ НЕ 

СЪМ (ненужното се зачертава) (прилага се за юридическо лице, в което лицето по 

т.1) станал съдружник в юридическо лице, притежавал дялове или е управител, или 

член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: .................... 20.... г.  Подпис, печат ....................................... 

Място и дата на издаване   (име, длъжност) 
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Забележка: Лицата, които са заемали висша публична длъжност и следва да 

представят декларация по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, са посочено в чл. 37, 

ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 
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Образец №9  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП  

/представя се при сключване на договора / 

 

Долуподписаният/ата: .......................................................................................................... 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................., 

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

гражданство/а: ......................................................................................................................, 

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

  Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната 

категория1): 

 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри 

или помощник-министри; 

 членове на парламенти или на други законодателни органи; 

 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши 

органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване 

освен при изключителни обстоятелства; 

 членове на сметна палата; 

 членове на управителни органи на централни банки; 

 посланици и управляващи дипломатически мисии; 

 висши офицери от въоръжените сили; 

 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни 

предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата; 

 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и 

председатели на общински съвети; 

 членове на управителните органи на политически партии; 

 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на 

управителни или надзорни органи в международни организации или лица, 

изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от 

ЗМИП (посочва се конкретната категория): 

 .......................................................................................... 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната 

категория): 

 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески 

начала; 

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите 

от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 
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 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от 

първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с 

които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо 

съжителство на съпружески начала; 

 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на 

юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки 

търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; 

 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на 

юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено 

в полза на лице по ал. 2. 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от 

ЗМИП (посочва се конкретната категория): 

................................................................................. 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми 

към горепосочената категория/и: 

............................................................................. 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

ДАТА: ...............                                                                ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

 

 
1 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е 

приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в 

международни организации. 
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Образец № 10  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП 

/представя се при сключване на договора/ 

 

Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................, 

дата на раждане: ................................................................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................., 

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

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 законен представител 

 пълномощник 

на ........................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ......................................., 

вписано в регистъра при ...................................................................................................., 

  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

  

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание са следните физически лица: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

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

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, 

съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

................................................................................................................................; 
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 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 

договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 

възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

  (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 

или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 

1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се)......................................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете 

или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, 

съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне 

състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на 

дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез 

трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, 

договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи 



„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – 

гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 

55 

възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява 

доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно 

посочените; 

 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка 

или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 

1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се 

установи друго лице като действителен собственик; 

 друго (посочва се) ........................................................................................................ 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

............................................................................................................................................ 

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се 

упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание, са: 

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

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

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

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

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

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

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 
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Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

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

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на 

юридическото лице или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

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

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

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

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или 

държавата по гражданството: ............................................................................................, 

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

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

................................................................................................................................................. 

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 
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ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 

 

 

Указания: 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 

от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, 

което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго 

правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за 

чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят 

най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания 

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен 

процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго 

правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или 

посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, 

чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за 

оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни 

международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по 

отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава 

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго 

правно образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от 

акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание 

принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола 

на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически 

лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също 

физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 

фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и 

съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на 

доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да 

бъде определено; 
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е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над 

доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез 

други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с 

посочените в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са 

номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на 

юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен 

собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за 

пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 

влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на 

решения за определяне състава на управителните и контролните органи, 

преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси 

от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи 

като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, 

че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен 

собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш 

ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия 

с цел установяване на действителния собственик по ал. 1." 
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Образец № 11  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал. 2, от ЗМИП 

/представя се при сключване на договора/ 

 

 

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

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............, документ за самоличност ............................................................................., 

издаден на ......................... от .............................................................................................., 

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

гражданство/а ......................................................................................................................, 

в качеството ми на ..............................................................................................................., 

в ............................................................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ............... 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово 

взаимоотношение ................................................................................................................, 

или предмет на следната операция или сделка ................................................................, 

в размер ................................................................................................................................, 

(посочват се размерът и видът на валутата) 

имат следния произход: ....................................................................................................... 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които 

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация - дата на 

раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание - 

неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга 

държава - наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен 

номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава. 

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или 

други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на 

сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или 

които са подписали или издали документите. 

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за 

наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в 

който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на 

доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран 

източник - периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя 

или контрагентите. 

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

деклариране на неверни обстоятелства. 

  

Дата на деклариране:                                                         Декларатор: …………… 

……………………        (име и подпис) 
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Образец № 12 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ” 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 92 „МЕЧТА” 

гр.София - 1836, ж.к.”Левски-Г”,  

ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 10  

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР № ......... 

 

ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА  

ДГ № 92 „МЕЧТА” 

 

Днес, ..............г. в гр. София на основание и чл.112, ал.1 от ЗОП и Решение № 

.................................г. на Директора на ДГ № 92 „МЕЧТА” между: 

 

1. ДЕТСКА ГРАДИНА № 92 „МЕЧТА”, с адрес: гр.София - 1836, ж.к.”Левски-Г”, 

ул.”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 10, БУЛСТАТ 121009135, представлявано от 

Десислава Ангелова Николова – вр. и. д. директор, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

 

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

................................., представлявано от .............................., наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.(1) Предмет на договора е изпълнение на обществена поръчка за: „Доставка на 

хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 

92 „Мечта“ – гр. София, район „Подуяне, Столична община“.  
(2) Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя в уговорените срокове и да 

му прехвърли правото на собственост върху стоката, описана по вид, асортимент, 

количество, качество, опаковка и цена съгласно Техническата спецификация към 

офертата, която е неразделна част от този договор. 

(3) При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Периодична доставка на 

хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направена от Възложителя и 

доставена в точен час по уговорка между Възложителя и Изпълнителя. 

II. ГАРАНЦИЯ 
 

Чл. 2. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора е 1% /един/ процент от 

стойността без ДДС и е в размер на …………….. лева, която се представя преди 

подписване на договора. 

(2) Форма на гаранцията. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните:  

а) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;  

б) банкова гаранция;  

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя.  
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(3) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по посочена 

до сключване на договора банкова сметка на Възложителя. 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(4) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, 

като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто 

процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, 

срокът на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни.  

а) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения. 

б) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

(5) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора,  плюс 30 

(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при 

пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за 

обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на 

застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за 

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза 

на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 

Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на 

настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право 

да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на 

Изпълнителя за неизпълнението. 

(7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 

равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, 

поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

(8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в чл. 2, 

ал. 1, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 

учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова 

отговорността си до размера в чл. 2, ал. 1. 

(9) Гаранцията за изпълнение на договора обезпечава изпълнението на задълженията 

на Изпълнителя   по   договора   и   се   трансформира   в   неустойка,   която   служи   

като обезщетение от вредите вследствие неизпълнението, без да е нужно те да се 

доказват. 

(10) Изпълнителят дължи и обезщетение на Възложителя за нанесени щети и 

пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на гаранцията. 

(11) Гаранцията за добро изпълнение се освобождава от Възложителя в срок от 20 

работни дни, след изтичане срока на договора. Възложителят освобождава гаранцията 

за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 
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ІІІ. СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА 

Чл. 3 (1) Доставката се извършва по график, с предварителни седмични заявки. 

(2) Възложителят изготвя точен график на доставките и представя същия на 

Изпълнителя, най-малко 3 дни преди датата на първата доставка.  

(3) При направена допълнителна заявка извън графика от Възложителя, срокът за 

изпълнение на същата е 24 часа. 

(4) Направените допълнителни заявки от страна на Възложителя, съдържат указания за 

вида, количеството и качеството, като Изпълнителя се задължава да ги достави в 

предложения от него срок по ал.3, съгласно техническото му предложение. 

(5) В случай на промяна на графика Възложителя уведомява своевременно 

Изпълнителя. 

(6) Направените предварителни заявки от страна на детското заведение, съдържат 

указания за вида, количеството, качеството и срока на доставката. 

IV. ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 
 

Чл.4.(1) Изпълнителят се задължава да доставя стоката на Възложителя, 

на следните два административни адреса, посочени в заявката от ДГ № 92 „Мечта”: 

гр.София, ж.к. ”Левски-Г”, ул. ”Поручик Георги Кюмюрджиев” № 10 – основна 

сграда и гр.София, ж.к. “Левски-В”, ул. “Генерал Инзов” № 44 – филиал. 
Чл.5. Възложителят приема доставените продукти след преброяване, притегляне и 

сравняване   с   писмената   заявка.   За   доставените   продукти   се   изготвя   Приемо-

предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните.  

Чл.6 (1) Доставянето на стоката е на риск на Изпълнителят. 

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на стоката преминава върху 

Възложителя от момента, в който стоката му бъде предадена при условията на чл.4, 

ал.1 и ал.2 от настоящия договор. 

V ЦЕНА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.7 (1) Възложителят ще заплаща доставените продукти на Изпълнителя по 

единични цени формулирани на база приетото ценово предложение, неразделна част 

от този договор.  

(2) Общата цена на стоките, предмет на този договор, която Възложителя ще изплати се 

калкулира въз основа на отделните доставки по Техническата спецификация и не 

може да надвишава …………. /…………../ лева, без вкл.ДДС. 

(3) Възложителят заплаща на Изпълнителя срещу представени надлежно оформени 

платежни документи-фактура, включваща количествата и стойностите по стокови 

разписки за платежния документ. Плащанията по настоящия договор се извършват по 

банков път в лева по Банковата сметка на Изпълнителя. 

Чл.8 Възложителят заплаща на Изпълнителя за доставените количествени продукти, 

както следва: 

(1) Срок на разсрочено плащане, след представяне на фактура за съответните доставки 

– 30 /тридесет/ дни съгласно изискванията на ТЗ. 

(2) Цената включва приспособленията (опаковката), необходими за транспортирането 

на  

стоката и пр. 

Чл.9 (1) Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и е със срок 12 
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(дванадесет) месеца.  

 

 (2) Договорът не може да се продължава с анекс, както и да се сключват каквито и да 

било споразумения касаещи  цена  и  срок  на договора,  освен  при  възникване  на 

основанията предвидени в чл.116, ал.1 от ЗОП. 

VI. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА. СРОК НА ГОДНОСТ. 
 

Чл.10. (1) Качеството на стоката трябва да съответства на българските и/или европейски 

стандарти, както и на други стандарти и условия, посочени за съответния вид стока от 

офертата. 

(2) Ако стоката има недостатъци (дефекти) или не съответства на уговореното по вид, 

асортимент и количество, Възложителя трябва да уведоми Изпълнителя веднага. При 

липсата на такова уведомяване стоката се смята за одобрена, освен за скрити 

недостатъци. 

(3) Възложителят трябва да прегледа доставената стока в момента на предаването й. 

Ако има недостатъци, той трябва веднага да направи възражение. Ако след 

направеното възражение Възложителя откаже да приеме доставената стока или част от 

нея, той е длъжен веднага да я върне на Изпълнителя. 

(4) Изпълнителят е длъжен да гарантира срока на годност на всеки вид стока посочена 

в офертата, съгласно уговорения срок за доставка, като остатъчният срок на годност 

не трябва да бъде по-малко от 80% (осемдесет процента) към момента на доставката. 

(5) Ако Изпълнителят е доставил стока с изтекъл срок на годност, той е длъжен да я 

замени. 

Чл.11. Рекламации за качеството и количеството се предявяват на Изпълнителя от 

представител на Възложителя. В случай на възникнали такива, рекламацията се 

отстранява от Изпълнителя в срок от най-много един работен ден.  

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 
 

Чл.12. (1) При забава за плащане на цената съгласно чл.8, ал.1 Възложителят дължи на 

Изпълнителя неустойка в размер на 0.04% от дължимата сума за всеки просрочен ден, 

но  не повече от 13% общо. 

(2)   Неустойката   по   ал. (1)   не   се  дължи   от  Възложителят,  когато   по  

обективна (невиновна) невъзможност сумата не е преведена по сметката на 

Възложителя. 

Чл.13. Ако за съответната доставка Изпълнителят е в забава, която надвишава 72 часа 

след подадена   заявка, той дължи неустойка в размер на 0.04% от цената на 

недоставената стока за всеки ден забава, но не повече от 13% общо. 

Чл.14. (1) Страните по настоящия договор се съгласяват, че при дължима неустойка от 

страна на Изпълнителя,  същата ще се прихваща от гаранцията за добро изпълнение по 

чл. 2, в случай, че размера на същата покрива размера на неустойката. 

 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.15. Изпълнителят преди подписване на договора представя гаранцията за неговото 

добро изпълнение, посочена в чл. 2, ал.1 по-горе. 

Чл.16. Изпълнителят има право да получи договорената цена на стоката, съгласно 

раздел V на договора в срок от 30 /тридесет/ дни при условията на отложено плащане. 
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Чл.17. Изпълнителят се задължава да издава, фактури за извършените доставки. От 

датата на издаване на фактурата започва да тече срок за плащане по чл.16. 

Чл.18 (1) Изпълнителят доставя стоката с етикети на български език, които да 

съдържат информация за вида на стоката, качеството, датата на производство, срокът 

на годност, произход  и  идентичност,  франко слада  на Възложителя, съгласно 

заявките, в рамките на работното време. 

(2) Опаковката да е подходяща за ръчна и механизирана товарно-разтоварна дейност. 

(3) оставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със 

съответните удостоверения за регистрация , издадени от компетентните органи. 

(4) Стоката се придружава от: стокова разписка /търговски документ съдържащ номер 

на партида, Регистрационен номер на предприятието/; 

(5) При доставка стоката следва да се придружава от лице, упълномощено да се 

подписва от името на Изпълнителя по отношение количеството и качеството на 

доставените продукти. 

Чл.19.(1) Изпълнителят е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация и 

неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла на чл.20 от Закона 

за храните. Ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, Изпълнителя е 

длъжен: 

- да изтегли от склада на Възложителя стоките, представляващи заплаха за живота и 

здравето на потребителите, като незабавно информира Възложителя за всички 

рискове, свързани с употреба на продуктите. 

- незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за 

употреба. 

(2) През срока на годност, съгласно БДС /ТД, ТС/ Изпълнителя отговаря при правилно 

съхранение на стоката от страна на Възложителя, за несъответствие на заявените 

качества на хранителните продукти, като той е длъжен за своя сметка да отстрани 

недостатъците и повредите. 

Чл.20. Изпълнителят се задължава по искане от страна на упълномощени от 

Възложителя контролни органи да осигури достъп до складовете на фирмата за 

извършване на проверка на качественото състояние на стоката, подлежаща на 

доставка в склада на Възложителя. 

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.21(1) Възложителят приема стоката срещу стокова разписка или търговски 

документ съдържащ вида на хранителния продукт, количеството, номера на 

партидата, регистрационен номер на предприятието, след оценяване на 

съответствието й с изискванията на договора и нормативните актове, което се 

удостоверява от Изпълнителят с предаване на документите, посочени в чл.18 ал.4 от 

договора.  

(2) При наличие на мотивирано възражение от страна на Възложителя, същия може да 

откаже да приеме стоката, за която не са представени документи по чл.18, ал.4, от 

настоящия договор, както и ако тя не отговаря на условията на процедурата, въз 

основа на която е сключен договора. 

(3) При възникване на спор, относно качеството на доставената стока, контролни 

проби се вземат от оторизиран. съгласно закона, орган в присъствието на 

представители на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в 
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същия ден. За арбитражен ще се счита протокола от анализа на оторизирана 

лаборатория от БАБХ, като разходите за това са за сметка на Изпълнителя. 

(4) При заявки на плодове и зеленчуци Възложителят се съобразява със сезона на най-

голямото им предлагане, като същите следва да са добити от открити поливни площи. 

Чл.22. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка чрез контролните си органи в обектите на Изпълнителя, относно 

качеството, количества, стадии на изпълнение, технически параметри на стоката, 

предназначена за доставка в склада на Възложителя, без това да пречи на 

оперативната дейност на Изпълнителя. 

Чл.23.(1) Възложителят има право на рекламация, в случаите на установяване, че 

стоката е опасна за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на 

протокол за изпитване от оторизиран орган. 

(2) При откриването на явни или скрити дефекти, недостатъци или повреждане на 

стоката, за които Възложителя не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й, той е 

длъжен незабавно да уведоми Изпълнителя. Възложителят има право да иска заменяне 

на стоката с нова или връщане на част от цената, ако Изпълнителя не е действал 

добросъвестно и не е изпълнил задълженията си, посочени в договора и закона. В 

случая се съставя протокол от комисия назначена със Заповед на Възложителя. 

Протокола се съставя в присъствие на представител на Изпълнителя и се подписва от 

него. В случай, че Изпълнителя откаже да го подпише или да изпрати свой 

представител, това се отразява в протокола. 

 

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
Чл. 24. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

Чл. 25. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

Чл. 26. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 

ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

Чл. 27. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение 

на настоящия Договор е и на Изпълнителя. 

Чл. 28. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 

ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 

подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 

Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на 

Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 29. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 
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Чл. 30. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде  предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 

Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

Чл. 31. Разплащанията по чл. 30 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави 

на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

Чл. 32. Към искането по чл. 31, Изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 31, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 9, ал. 1 от Договора; 

2. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до другата страна, когато 

Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за 

обявяването му в несъстоятелност или ликвидация; 

4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; 

5. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 

(седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

6. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е 

установено; 

7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено 30 (тридесет) дневно уведомление до 

другата страна,  

8. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато 

установи, че тя ползва подизпълнители без правно основание при изпълнение на 

договора. 

9. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с 

уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят забави изпълнението 

на задължение по настоящия Договор с повече от 1 (един) ден; 

Чл. 35. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 

последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 

споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на 

клаузата за разрешаване на спорове по този Договор. 

Чл. 36. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с 

последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 

отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 
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определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 

когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 

изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 

1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на Дейностите по предмета на 

договора в срок  до 2 (два) дни след сключване на договора; 

2. Изпълнителя е прекратил изпълнението на Дейностите по предмета на договора за 

повече от 1 (един) ден; 

(3) При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на 

Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред Дейности по предмета 

на договора. 

(4) Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл. 37.  (1) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на 

другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или 

консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв 

служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на 

изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за 

конфиденциалност. 

(2) Възложителят в качеството си на Администратор по настоящия  договор, 

обработва събраните лични данни /три имена, адрес, телефон, имейл за контакт, 

подписи на лицата, протоколи,  и формуляри съставени при и по повод изпълнение на 

дейностите по договора, разходооправдателни документи/ въз основа на чл. 6 т. 1, 

буква в). и Съображение 78 , във връзка с чл.36 а)ал.3 от ЗОП.  

(3) Всички подизпълнители са длъжни да спазват разпорежданията на Изпълнителя, 

който е Обработващ на лични данни, съгласно настоящия договор и да обработват 

предоставените от него лични данни според неговите указания и изисквания. Личните 

данни  са необходими за отчитане на дейностите по изпълнение на настоящия 

договор. 

(4) Личните данни по ал. 2 се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на 

договора, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След 

изтичане на посочения срок страните заличават личните данни, освен ако е налице 

друго основание за обработването им. 

(5) Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на 

личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 

(6) При наличие на лични данни,  същите се обработват при спазване изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.36а, ал.3 от ЗОП.  

 

 

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл. 38. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска само при 
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условията на Закона за обществените поръчки. Измененията се извършват с 

подписване на писмено допълнително споразумение между страните. 

Чл. 39. Всички съобщения, предизвестия, уведомления и нареждания, свързани с 

изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са 

валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна 

поща или предадени лично или чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 40. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 

изпратени на стария адрес. 

Чл. 41. Всички спорове по този договор или във връзка с него ще се уреждат чрез 

преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване 

от компетентния съд в гр. София, Република България. 

Чл. 42. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 43. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, предвидени в ЗОП. 

Чл. 44. Неразделна част към настоящия договор са техническата спецификация, 

техническото предложение и ценовата оферта на Изпълнителя.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

/............................................................../                              

/............................................................../ 

/Десислава Николова – вр. и. д. директор                                         

на ДГ № 92 „Мечта”/                                         Управител 

................................ 
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Доставките ще се извършват с транспорт на изпълнителя, като разходите са 

изцяло за негова сметка. Транспортните средства трябва да отговарят на изискванията 

на Закона за храните. 

Участниците следва да притежават или да осигурят толкова и такива 

транспортни средства, които да гарантират изпълнението на поръчката, включително 

и такива превозни средства, които са с регистрация в Областна дирекция по 

безопасност на храните за превоз на хранителни продукти от животински и 

неживотински произход. 

Фабричната опаковка на стоките е задължение на изпълнителя. Тя трябва да 

предпазва стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение 

на склад. Опаковането и транспортирането на стоките трябва да отговоря на всички 

нормативни документи. 

Всички стоки следва да са етикетирани съобразно нормативните изисквания. 

Участниците следва да притежават или осигурят за изпълнението на поръчката 

обекти и технически възможности, които да гарантират изпълнението й съобразно 

всички нормативни изисквания, посочени в настоящата документация. 

Всеки един артикул от ценовата оферта следва да бъде доставян своевременно 

при направена заявка, с изключение на сезонните плодове. 

Участниците следва да разполагат с минимум един търговски обект, 

регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните, който разполага с хладилна 

техника за съхранение на хранителните продукти. 

1. Общи изисквания към стоките: 

1.1. В склада на Възложителя ще се доставя и приема само продукция, която 

отговаря на изискванията на БДС (еквивалент или ТД на производител), отраслови 

норми на съответния производител, Закона за храните, Закон за Българската агенция 

по безопасност на храните, Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на 

храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 8 от 04.12.2018 г. на МЗХГ за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведение, 

училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 

училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за 

качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, 

включително и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 07 юни 

2011 год.за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на 

преработените плодове и зеленчуци, Наредба за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните; Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните; Наредба за специфичните 

изисквания към млечните продукти; Наредба № 32/23.03.2006г. за окачествяване, 

съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба 

№ 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението; Наредба за 

изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за 

консумация от човека; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, 



„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ – 

гр. София, район „Подуяне, Столична община“ 

70 

мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. 

за изискванията за търговия с яйца; Наредба № 26 от 14.10.2010 година за 

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и 

храни от животински произход; Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-

санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите 

се хранителни продукти; Наредба за стоките имитиращи храни; Наредба №2/2008 г. за 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

Санитарни правила № 0-58 за търговия с хранителни продукти и на изискванията, 

посочени в настоящата процедура, както и на други приложими към момента на 

доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други 

нормативни и ненормативни актове и разпоредби. 

Доставяните храни и хранителните продукти посочени по-долу в списъка 

задължително се придружават от сертификати за произход, качество и срок на годност 

в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите и декларация от 

доставчика, че са спазени изискванията за безопасност по Закона за храните или от 

търговски документ, съдържащ информация за произход, качество, срок на годност и 

съответствие с изискванията за безопасност, описани в Закона за храните.  

Към датата на доставката хранителните продукти да са с остатъчен 

срок на годност не по-малко от 80 %. 

4.2. Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ, 

съдържащ следната информация: 

 Вида на хранителните продукти 

 Количество 

 Номер на партида 

 Регистрационен номер на предприятието доставчик 

 Количество-килограм, литър, бройка, връзка. 

1.3. Храните трябва да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по 

чл.12 от Закона за храните.  

1.4. Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за транспортиране 

на съответния вид стока, относно хигиената на храните. Всички хранителни продукти 

(включително хляба и хлебните изделия) задължително следва да бъдат 

транспортирани в подходяща опаковка, непозволяваща контакт с каквито и да било 

външни фактори и замърсяване на храните. 

1.5. Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията за предоставянето на 

информация за храните на потребителите, Закона за храните и Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 

04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 г. 

1.6. В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава - 

членка на Европейския съюз да са спазени следните изисквания: 

 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава-членка, когато се касае за храни от животински произход; 

 За пристигането на пратката в България да са уведомени органите на 

БАБХ съгласно чл. 28 от Закона за храните. 

1.7. Когато се доставят храни, внос от трети страни: 

 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава, когато се касае за храни от животински произход; 

 Храните да са преминали граничен контрол, съгласно действащото 

законодателство. 
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1.8. Храните, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички 

действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски  

стандарти,  или  Европейско техническо одобрение или Признати   национални  

технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от 

браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни  

стандарти за управление на качеството. Ако в хода на провеждане на процедурата или 

по време на изпълнение на договора се утвърдят нови стандарти за хранителни 

продукти, включени в предмета на поръчката, предоставянето им следва да е в 

съответствие с новите стандарти, национални и европейски нормативни актове. За 

продуктите, за които не са приложими български стандарти да бъдат произведени 

съгласно Технологична документация на производителя. Предприятията, които 

Изпълнителят ще ползва при изпълнение на поръчката, произвеждащи млечните 

продукти, заявени по БДС да са включени в списъка на одобрените от Агенцията по 

безопасност на храните предприятия за производство на млечни продукти по БДС. 

Прясното пастьоризирано мляко, киселото мляко и млечните продукти, които се 

предлагат в детските заведения трябва да отговарят на Наредба № 8 от 04.12.2018г. на 

МЗХГ, за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведение, училищните столове и обектите за търговия на 

дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения.  

Всички останали млечни продукти и прясно пастьоризираното мляко, за които 

Възложителят не изисква да са по БДС или за тях няма БДС, да са произведени по ТД, 

която отговаря на изискванията за сурово мляко и в предприятия отговарящи на 

приложение III, секция IX, глава I, т. III на Регламент 853/2004 г. 

Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости. Месото и месните 

продукти, които се предлагат в детските заведения трябва да отговарят на Наредба № 

8 от 04.12.2018г. на МЗХГ, за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведение, училищните столове и 

обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на 

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения.  

Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към 

бързо замразените храни; 

Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, птици и 

логоморфни, трябва да е добито от здрави животни, птици и логоморфни в одобрени 

предприятия, съгласно изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно определяне на 

специфичните хигиенни правила за храните от животински произход. 

Месото от птици и птичи разфасовки трябва да отговаря на изискванията на 

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 год. относно въвеждането 

на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по 

отношение на прилагане на определени стандарти за предлагането на пазара на месо 

от домашни птици. 
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Рибата и рибните продукти, да са получени в регламентирани обекти за добив и 

преработка на риба и рибни продукти отговарящи на изискванията на Приложение III, 

секция VIII на Регламент (ЕО) №853/2004 год. 

Яйцата трябва да бъдат клас "А" и да отговарят на изискванията на Наредба №1 

от 09.01.2008г. за изискванията на търговия с яйца.  

 

№ Стока Вид Разфасовка Количество Мярка 

1 2 3 4 5 6 

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И КАРТОФИ 

1. Брашно тип 500 по УС пакетирано  1,000 кг 300 кг 

2. Брашно пълнозърнесто тип 1850 пакетирано  1,000 кг 50 кг 

3. Брашно без глутен пакетирано 1,000 кг 50 кг 

4. Киноа пакетирана 1,000 кг 10 кг 

5. Чия (семена) пакетирана 1,000 кг 10 кг 

6. Хляб „Добружа“ по УС 
нарязан и 

пакетиран 
0,650 кг 5 000 бр. 

7. Хляб – типов 
нарязан и 

пакетиран 
0,650 кг 300 бр. 

8. Хляб – пълнозърнест по ТД 
нарязан и 

пакетиран 
0,600 кг 3 700 бр. 

9. Амарант пакетиран 0,250 кг 10 бр. 

10. Царевичен грис (качамак) по ТД пакетиран 0,500 кг 200 бр. 

11. Пшеничен грис по ТД пакетиран 1,000 кг 100 кг 

12. Фиде по ТД пакетирано 0,400 кг 100 бр. 

13. Макарони по ТД пакетирани 0,400 кг 500 бр. 

14. Макарони –пълнозърнести пакетирани 0,400 кг 100 бр. 

15. Макарони без глутен пакетирани 0,400 кг 20 бр. 

16. Кус кус по ТД пакетиран 0,400 кг 300 бр. 

17. Спагети по ТД пакетирани 0,400 кг 150 бр. 

18. Домашна юфка пакетирана 
0,200 – 0,250 

кг 
450 бр. 

19. Мюсли по ТД пакетирано 1,000 кг 100 кг 

20. Мюсли с 40 % плод по ТД пакетирано 1,000 кг 70 кг 

21. Овесени ядки пакетирани 0,500 кг 400 бр. 

22. Жито по ТД пакетирано 0,500 кг 400 бр. 

23. Корнфлейкс по ТД пакетиран 1,000 кг 200 кг 

24. Корнфлейкс – шоколадов по ТД пакетиран 1,000 кг 50 кг 
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25. Ориз – бисерен (клас Екстра) пакетиран 1,000 кг 350 кг 

26. Пшенично нишесте по ТД пакетирано 0,060 кг 2 000 бр. 

27. Кифла с мармалад пакетирана 0,100 кг 1 000 бр. 

28. Рогче- пакетирано 0,100 кг 2 000 бр. 

29. Козунак пакетиран 0,500 кг 200 бр. 

30. Кори за баница – фини пакетирани 0,500 кг 100 бр. 

31. Булгур по ТД пакетиран 0,500 кг 40 бр. 

32. Елда по ТД пакетирана 0,500 кг 40 бр. 

33. Галета пакетирана 0,100 кг 20 бр. 

34. Бишкоти пакетирани 0,200 кг 500 бр. 

35. 
Обикновени детски бисквити само с 

краве масло, без палмово масло 
пакетирани 0,130 кг 2 000 бр. 

36. Нахут 
консервиран в 

кутия 
0,800 кг 150 бр. 

37. Зелен фасул, ОПС замразен 2,500 кг 150 бр. 

38. Боза със захар/стевия бутилирана 1 л 1 000 бр. 

39. Тахан халва по ТД пакетирана 1,000 кг 70 кг 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

40. Картофи, ОПС стари 1,000 кг 1 200 кг 

41. Домати, клас І пресни 1,000 кг 200 кг 

42. Краставици, ОПС пресни 1,000 кг 600 кг 

43. Зеле, ОПС прясно глава 1 000 кг 

44. Зеле – кисело, ОПС разфасовка 1,750 кг 50 бр. 

45. Моркови, ОПС пресни 1,000 кг 400 кг 

46. Тиквички, ОПС пресни 1,000 кг 300 кг 

47. Лук – чеснов, ОПС стар 1,000 кг 20 кг 

48. Лук – кромид, ОПС стар 1,000 кг 650 кг 

49. Праз лук, ОПС пресен връзка 120 връзки 

50. Чушки, клас І пресни 1,000 кг 200 кг 

51. Магданоз, ОПС пресен връзка 500 връзки 

52. Копър, ОПС пресен връзка 350 връзки 

53. Репички пресни връзка 50 връзки 

54. Зелен лук пресен връзка 50 връзки 

55. Маруля/салата прясна бр. 100 бр. 

56. Спанак, ОПС замразен 2,500 кг 250 бр. 

57. Спанак, ОПС пресен 1,000 кг 150 кг 

58. Тиквички замразени 2,500 кг 400 бр. 

59. Карфиол, ОПС пресен 1,000 кг 20 кг 
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60. Карфиол, ОПС замразен 1,000 кг 20 кг 

61. Целина, ОПС прясна глава 20 бр. 

62. Червено цвекло прясно 1,000 кг 20 кг 

63. Ряпа, ОПС прясна 1,000 кг 50 кг 

64. Микс от зеленчуци, ОПС замразен 2,500 кг 30 бр. 

65. Микс от зеленчуци за гювеч, ОПС замразен 2,500 кг 30 бр. 

66. Чушки – печени, ОПС замразени 2,500 кг 50 бр. 

67. Броколи, ОПС замразени 2,500 кг 30 бр. 

68. Домати – белени на кубчета по ТД 
консервирани в 

кутия 
0,800 кг 1 500 бр. 

69. Лютеница по БДС 
стерилизирана в 

буркан 
0,400 кг 500 бр. 

70. Корнишони по ТД 
стерилизирани в 

буркан 
0,680 кг 50 бр. 

71. Чушки – печени по ТД 
стерилизирани в 

буркан 
0,680 кг 80 бр. 

72. 
Доматено пюре с не по-малко от 22 

% сухо вещесто по ТД 

стерилизирано в 

буркан 
0,800 кг 50 бр. 

73. Маслини без костилка 
в кутии със 

саламура 
2,000 кг 80 кг 

ПЛОДОВЕ 

74. Сини сливи, ОПС пресни 1,000 кг 400 кг 

75. Череши, ОПС пресни 1,000 кг 200 кг 

76. Кайсии, ОПС пресни 1,000 кг 600 кг 

77. Праскови, клас І пресни 1,000 кг 1 000 кг 

78. Дини, ОПС пресни 1,000 кг 1 200 кг 

79. Пъпеши, ОПС пресни 1,000 кг 1 200 кг 

80. Круши, клас І пресни 1,000 кг 600 кг 

81. Грозде, клас І прясно 1,000 кг 800 кг 

82. Банани, клас І пресни 1,000 кг 800 кг 

83. Ябълки, клас І пресни 1,000 кг 2 000 кг 

84. Нектарини, ОПС пресни 1,000 кг 600 кг 

85. Портокали, клас І пресни 1,000 кг 1 000 кг 

86. Мандарини, клас І пресни 1,000 кг 1 600 кг 

87. Лимони, клас І пресни 1,000 кг 50 кг 

88. Тиква – белена, ОПС- прясна 1,000 кг 400 кг 

89. Тиква – цяла, ОПС прясна 1,000 кг 100 кг 

90. Ананас пресен бр. 100 бр. 

91. Ягоди пресни 1,000 кг 300 кг 

92. Киви, клас І прясно 1,000 кг 500 кг 

93. Авокадо, клас I прясно 1,000 кг 100 кг 

94. 
Мармалад от шипки (60 % плод) по 

ТД 

стерилизиран в 

буркан 
0,360 кг 500 бр. 

95. Натурален сок – 100 % портокал 
пастьоризиран в 

кутия 
1 л 300 бр. 

96. Натурален сок – 100 % ананас 
пастьоризиран в 

кутия 
1 л 200 бр. 
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97. Натурален сок – 100 % ябълка 
пастьоризиран в 

кутия 
1 л 300 бр. 

98. 
Конфитюр от ягоди с 60 % плод по 

ТД 

стерилизиран в 

буркан 
0,360 кг 200 бр. 

99. 
Конфитюр от праскови с 60 % плод 

по ТД 

стерилизиран в 

буркан 
0,360 кг 100 бр. 

100. 
Конфитюр от боровинки с 60 % 

плод по ТД 

стерилизиран в 

буркан 
0,360 кг 100 бр. 

101. Сладко с 60 % плод 
стерилизирано в 

буркан 
0,400 кг 200 бр. 

102. Стафиди пакет 1,000 кг 20 кг 

103. Компот от сливи с 60 % плод по ТД буркан 0,680 кг 200 бр. 

104. 
Компот от праскови с 60 % плод по 

ТД 
буркан 0,680 кг 300 бр. 

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

105. Краве сирене по БДС в тенекия 8,000 кг 80 тенекии 

106. Краве сирене по БДС в тенекия 16,000 кг 40 тенекии 

107. Топено сирене разфасовка 1,000 кг 150 кг 

108. Крема сирене пакетче 0,125 кг 300 бр. 

109. Извара вакуумирана 1,000 кг 300 кг 

110. Кашкавал от краве мляко по БДС вакуумиран 1,000 кг 100 кг 

111. 
Прясно краве мляко (2 % 

масленост) 
кутия 1 л 1 500 кутии 

112. 
Прясно краве мляко (3 – 3,6 % 

масленост) 
кутия 1 л 2 000 кутии 

113. 
Кисело краве мляко по БДС (2 % 

масленост) 
кофичка 0,400 кг 2 000 бр. 

114. 
Кисело краве мляко по БДС (3,6 % 

масленост) 
кофичка 0,400 кг 3 000 бр. 

115. Краве масло (82 % масленост) пакетче 0,125 кг 1 200 бр. 

116. Краве масло (82 % масленост) пакетче 0,250 кг 850 бр. 

БОГАТИ НА БЕЛТЪК ХРАНИ 

117. Яйца, клас А, размер „L“ пресни 
180 бр. в 

кашон 
60 кашона 

118. Телешки шол охладен 1,000 кг 100 кг 

119. Свински бут охладен 1,000 кг 300 кг 

120. Свински шол охладен 1,000 кг 200 кг 

121. Пиле цяло, клас А замразено 1,400 кг 600 бр. 

122. Пиле цяло, клас А охладено 1,400 кг 400 бр. 

123. Пилешко филе замразено 1,000 кг 300 кг 

124. Пилешко филе охладено 1,000 кг 100 кг 

125. Заешко охладено 1,000 кг 100 кг 

126. Пилешки бут без кожа – обезкостен замразен 1,000 кг 100 кг 
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127. Пуешко филе замразено 1,000 кг 100 кг 

128. Агнешко месо от бут замразено 2,500 кг 100 бр. 

129. 
Мляно месо – кайма от 60 % 

телешко и 40 % свинско месо 
охладено 1,000 кг 800 кг 

130. Риба – филе от скумрия замразена 1,000 кг 100 кг 

131. Риба – филе от скумрия охладена 1,000 кг 100 кг 

132. Риба – филе от хек охладена 1,000 кг 100 кг 

133. Риба – филе от хек замразена 1,000 кг 100 кг 

134. Риба – филе от мерлуза замразена 1,000 кг 100 кг 

135. Риба – филе от мерлуза охладена 1,000 кг 100 кг 

136. Риба – филе от тилапия замразена 1,000 кг 100 кг 

137. Риба – филе от тилапия охладена 1,000 кг 100 кг 

138. Сьомга – филе замразена 1,000 кг 50 кг 

139. Сьомга – филе охладена 1,000 кг 50 кг 

140. Пушено свинско контрафиле по УС 
прясно/ 

вакуумирано 
1,000 кг 100 кг 

141. Пушено пилешко филе по УС 
прясно/ 

вакуумирано 
1,000 кг 100 кг 

142. Детски пастет по БДС кутия 0,125 кг 250 бр. 

143. Шунка по БДС 
прясна/ 

вакуумирана 
1,000 кг 120 кг 

144. Зрял боб по ТД пакетиран 1,000 кг 200 кг 

145. Зрял боб – лющен, по БДС пакетиран 0,800 кг 30 бр. 

146. Леща по ТД пакетирана 1,000 кг 200 кг 

147. Леща – зелена, по ТД пакетирана 1,000 кг 30 кг 

148. Грах, ОПС замразен 2,500 кг 150 бр. 

ДРУГИ 

149. Слънчогледово масло по БДС рафинирано 1 л 500 л 

150. Пчелен мед, 100 % в буркан 0,900 кг 50 бр 

151. Бяла захар, екстра пакет 1,000 кг 1 000 кг 

152. Пудра захар пакет 0,500 кг 30 бр. 

153. Оцет – винен от грозде 0,700 л 20 бр. 

154. Желатин пакетче 0,010 кг 1 000 бр. 

155. Чай – билков 
в пакетче с 

филтър 

20 бр. в 

кутия 
400 кутии 
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156. Чай – плодов 
в пакетче с 

филтър 

21 бр. в 

кутия 
200 кутии 

157. Сода бикарбонат пакетче 0,100 кг 40 бр. 

158. Бакпулвер пакетче 0,010 кг 150 бр. 

159. Канела пакетче 0,010 кг 50 бр. 

160. Суха мая пакетче 0,007 кг 100 бр. 

161. Ванилия пакетче 0,002 кг 1 400 бр. 

162. Червен пипер пакетче 0,500 кг 50 бр. 

163. Какао пакетче 0,045 кг 100 бр. 

164. Чубрица – трапезна пакетче 0,020 кг 100 бр. 

165. Чубрица – ронена пакетче 0,100 кг 100 бр. 

166. Шарена сол пакетче 0,100 кг 100 бр. 

167. Джоджен пакетче 0,010 кг 50 бр. 

168. Целина пакетче 0,009 кг 300 бр. 

169. Дафинов лист пакетче 0,008 кг 20 бр. 

170. Сол – йодирана, екстра пакет 1,000 кг 150 кг 

171. Копър пакетче 0,010 кг 20 бр. 

 


