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Общи условия 

1. Възложител по договора е СНЦ „ МФЛВ – Шарл Перо“.  
2. Ползватели на предмета на договора и задължени лица, са родителите на ученици в МФЛВ. 
3. Предмет на възлагането е приготвянето и доставянето на храна за училищно столово хранене 

на ученици от 3 до 18 години по два вида доставки в следните позиции: 
- Позиция 1 – приготвяне и доставка на храна за част от учениците, чийто хранене се 
извършва съгласно стандартната организация на столово хранене в МФЛВ – Шарл Перо, а 
именно: храната за тези деца се заявява към изпълнителя от администрацията на училището 
и се заплаща от родителите до 5-то число на месеца, следващ месеца на ползване на 
услугата; 
- Позиция 2 – приготвяне на храна и доставката и в индивидуални рециклируеми опаковки за 
част от учениците, по предварителна заявка на родителите направена чрез уебсайт на 
изпълнителя и платена предварително; 
За  Позиция 1 и Позиция 2 ще бъдат избрани двама различни изпълнители, които не са 
свързани лица. 

4. Готовата продукция по договор се доставя в двете сгради на МФЛВ – Шарл Перо находящи се 
в гр. Варна, к.к. Св.Св. Константин и Елена, като са разпределени по групи. 

5. Договор с избраните кандидати се сключва за периода 02.09.2021 – 31.08.2022 г. с 
възможност за удължаване за следваща учебна година; 

6. Доставките се извършват само в учебните дни на годината, а по време на ваканционните 
клубове след съгласуване с училището (мед.сестра и/или директор извънкласни дейности); 

7. Избор на двама доставчици (изпълнители) по следните позиции: 
- Позиция 1 – Доставчик стандартна организация на столово хранене 
- Позиция 2 – Доставчик поръчки чрез уебсайт 

8. Брой потенциални потребители на услугата (общо за двамата доставчици) – 261 деца минус 
10% регулярно отсъстващи. 

9. Изпълнението на договора изисква спазване на нормативната уредба за детско и училищно 
хранене. 

Основни изисквания 

Изисквания към двамата доставчици: 
1. Предлаганата храна да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички 
изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока. 
2. Доставчикът следва да представи всички необходими документи удостоверяващи наличието 
на изискуемите от закона сертификати, които доказват, че може да произвежда и доставя със 
съответния транспорт предназначената за деца храна, най-късно 20 дни от уведомяването му, че е 
избиран за доставчик, но не по-късно от датата на сключване на договора за доставка на храна за 
училищното столово хранене в Международен френски лицей Варна - Шарл Перо за учебната година 
2021 – 2022. 
3. Доставчикът се задължава да доставя храната при спазване на хигиенните изисквания и 
изискванията на възложителя. 
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4. Доставчикът се задължава да има превозно средство и съдове, които са подходящи и 
съобразено с нормативните изисквания за доставка на храна (напр.: изотермични контейнери, чисти 
и дезинфектирани превозни средства и други, в съответствие с изискванията на българското 
законодателство) да бъде предоставено Удостоверение за регистрация на транспортно средство в 
БАБХ. 
5. Доставчикът се задължава за своя сметка да снабди персонала си с валидна здравна книжка, 
чисто и пълно работно облекло: подходящо работно облекло (кухненски панталони и куртки, 
ръкавици, престилки, бонета и други). 
6. Доставчикът се задължава да доставя храната с изискуемата температура, която се 
удостоверява в двустранен приемо-предавателен протокол. 
7. Доставчикът се задължава да осъществява строг контрол на съхранението на храните, 
доставяни за децата до момента на предаване на храната в училището и подписване на приемо-
предавателен протокол. 
8. Храната следва да  е приготвена  от  хранителни  продукти,  които отговарят на изискванията,  
предвидени  в  Закона  за  храните  и  свързаните  с  него подзаконови нормативни актове и БДС.  
9. Доставчикът предоставя поименен списък на производителите на използваните за 
приготвянето на ястията продукти и актуализира списъка през периода на договора, само с изрично 
писмено съгласие на възложителя. 
10. Доставчикът се задължава да въведе и осъществява система на контрол на достъп на лица до 
производствените места. 
11. Избрани представители на учебното заведение ще имат право да посещават производствената 
база на доставчика по всяка време на действие на договора. 
12. Доставчикът трябва стриктно да спазва всички нормативни изисквания, свързани с 
производство и доставка на храна за деца. 
13. Спазване на чл. 12 от Закона за храните на Националната агенция за земеделие и храни. 
14. Доставчикът следва да представи доказателства, че предлаганите менюта за детско хранене са 
съставени и одобрени от квалифициран технолог ХВП, с когото доставчика се намира в договорни 
правоотношения. 
15. Всяка доставка трябва да е придружена с документ за спецификация на доставката (произход, 
вид, количество и т.н.). 
16. Доставчикът трябва да съхранява проби в продължение на 48 ч. от всяко едно от доставените 
видове ястия. 
17. Доставчикът трябва да спазва Наредба № 3, № 9, № 37. 
18. Доставчикът трябва да взема обратно неконсумираната храна и опаковки от храна (доставчикът 
може да възложи на подизпълнител тази дейност, съгласно санитарните изисквания в училищния 
стол) при доставката на закуските и плодовете, след 14,30 ч., в същия ден. 
19. Доставчикът трябва да взема обратно и да измива оставената в учебното заведение 
транспортна посуда. 
20. Доставчикът се задължава да приеме препоръките на учебното заведение по отношение на 
менютата. 
21. Доставчикът се задължава да доставя специални менюта за деца с алергии или непоносимост 
към определени храни. 
25. Здравният контрол на качеството на храните трябва да се осъществява от доставчика, в 

съответствие с изискванията на РЗИ и от представител на училището, училищната медицинска 
сестра. 

26. Учебното заведение може да поиска храната да бъде заменена, ако не отговаря в количествено 
или качествено отношение на поръчаното. 
27. Доставчикът трябва да посочва енергийна стойност и състав на ястията. 
28. Да се посочва грамажа на вложените суровини в готовия вид ястие. 
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29. Доставчикът няма право да доставя и/или използва в състава на ястията промишлено 
произведена храна (полуфабрикати, колбаси, генно модифицирани храни, маргарин, овкусители, 
подобрители, оцветители и др.). 
30. Доставчикът трябва да се съобразява с нормативно установените количества и указанията на 
възложителя по възрастови групи и да се придържа към тях. 
31. Менюто трябва да се изготвя със сезонни продукти. 
32. Доставчикът да представи препоръки от поне двама негови предходни контрагенти. 
33. Доставчикът се задължава да изготви конкурентни цени според възрастовите групи и 
количествата. 
 

Практически указания за минимални изисквания 

 
1. Един храноден следва да включва следните хранения, в съответния грамаж за всяка възрастова 
група: 
- Сутрешен плод 
- Обяд, който включва супа или салата, основно и десерт 
- Следобедна закуска. 
2. Обядът  трябва  да  включва  разнообразни  хранителни  продукти  и кулинарни  изделия,  които  в  
рамките  на  две  седмици  да  не  се повтарят. 
3. В  случай,  че  се налага  отклонение  от  договореното  меню, предварително да съгласува с 
Възложителя и технолога по хранене. 
4. При  поискване  да  представя  документи  за  произход на вложените продукти. 
5. При  констатирани  рекламации (некачествена,  развалена  храна, липси), своевременно да ги 
отстранява и да доставя качествена храна, която отговаря на съответните изисквания най-късно до 
започване на първи сервиз от съответното хранене, за което се отнася. При неизпълнение на това 
задължение общата стойност на целия храноден е за сметка на изпълнителя. 
6. Да доставя за своя сметка по една контролна порция храна от всяка група. 
7. Доставчикът се задължава да доставя в учебното заведение два пъти дневно: обяд (най-късно до 11,00 ч.), 
закуски и плодове за следващия ден (най-късно до 14,30 ч.), 
Изисквания към доставчика по Позиция 1 в допълнение на основните: 

1. Да изготвя седмично меню, което да се изпраща до комисията по хранене и медицинското 
лице най-късно до обяд в срядата предхождаща седмицата, за която се отнася, за 
съгласуване. Медицинската сестра, специалистът по хранене и Комисията по училищно 
хранене ще осъществяват контрол на менютата, доставяни от доставчика. 

2. Доставчикът по Позиция 1 се задължава да предостави персонал (2 служители), за да помага за 
сервирането на храната и контрола на порциите, в двете сгради. Тези двама служители трябва да 
покажат и опишат съответната порция на персонала, който отговаря за сервирането на храната. 

3. Доставчикът по Позиция 1 се задължава да предостави на училището за срока на договора 2 
хладилника и два бр. бен мари (малки).  

4. Доставчикът по Позиция 1 ще получава информация за броя на порциите храна, които трябва да се 
доставят, сутринта най-късно до 9,30 ч. същия ден. 

5. Осигуряване по време на ваканциите на сух пакет храна след съгласуване с екип „Извънкласни 
дейности“ 
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Изисквания към доставчика по Позиция 2 в допълнение на основните: 
1. Към датата на сключване на договора, да разполага с работеща онлайн система за заявка на 

храна и директно разплащане от родителите. 
2. Да осигури лице за контакт, чийто телефонен номер е посочен на видно място на уебсайта, с 

което лице да се свързват родителите при нужда. 
3. Да осигури валиден имейл адрес, който да е посочен на видно място на уебсайта. 
4. Доставчикът по Позиция 2, се задължава да подава към администрацията на училището 

поименен списък на децата записани за месеца, най-късно до 26-то число на месеца, 
предхождащ месеца за който е заявена храната. В началото на периода ще се заявява и 
заплаща храненето на седмична база, като за това училището следва да се уведомява не по-
късно от петък в 12 ч. на седмицата предхождащата тази, за която е заявена храната. 

5. Храната да се доставя в рециклируеми индивидуални опаковки за всеки ученик, с неговото 
име и клас и в термокутии по сервизи. 
 

Общ очакван брой ученици за учебната 2021–2022 година 
 

СГРАДА 1 

PS (3 години): 23  
MS (4 години): 20 
GS (5 години): 23 
CP (6 години): 21 
CE1 (7 години): 24 
CE2 ( 8 години): 20 
Общ брой сграда 1 – 131 ученика 

СГРАДА 2 

CM1 (9 години): 22 
CM2  (10 години): 21 
6ème (11 години): 18 
5ème (12 години): 17 
4ème (13 години): 13 
3ème (14 години): 17 
2nde (15 години): 11 
1ère (16 години): 7 
Terminale (17 години): 4 
Общ брой сграда 2 – 130 ученика 

Общ брой в учебното заведение: 261 ученици* 

*С уговорката, че могат да настъпят промени, в случай на нови записвания или непредвидени отписвания на ученици 
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Меню 
 

• Сутрешен плод 
- По един плод за сутрешната закуска, различен плод за всеки ден от седмицата 
- Съобразяване със сезоните 

 
• Обяд (по-малко рафинирани захари и без преработени продукти) 

Предястие: 

- Различни супи/салати според сезона, без повтаряне в рамките на седмицата 
- Салатата трябва да е прясна. Сурови зеленчуци, пресни зеленчуци, съобразени с основното ястие 

 

Основно ястие: 

- Основното ястие задължително трябва да включва на седмична база по веднъж риба, свинско, 
телешко месо и бяло месо (последователно за месеца пилешко, пуешко, патешко, заешко) 

- Мляно месо - да не се използва промишлено произведена кайма 
- При вегетарианското меню ястията трябва да са по-разнообразни 
- Сосът към спагетите трябва да се сервира отделно 
- Грамажът на сосовете в ястията не трябва да е за сметка на минимално изискуемото количество месо 

в съответното ястие 
Десерт:  

- Да не се предлагат сурови плодове 
- Кисело мляко, сладкарски изделия (да се използват по възможност естествени заместители на захар и 

бяло брашно), кремове (без нишесте), …  
Хляб: 

- 2 вида хляб на ден (бял и многозърнест) – разнообразен хляб всеки ден 
- Хляб без глутен за специалните хранителни режими. 
- Доставчикът на хляб се избира от Комисията по училищно хранене 

• Следобедна закуска (15,30 ч.) 

- 2 дни сладки изделия, 3 дни солени изделия (храни съдържащи нишесте, палачинки, бисквити) 
- Напитка (топли съобразно сезона) и едно сладкарско изделие  
- Закуската трябва да е балансирана по отношение на сладко и солено. 
- Без сандвичи с лютеница, пастет или халва 
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Минимални количества готова продукция по вид и възрастови групи 
 
Сутрешен плод: 

От 3 до 6-годишна възраст: 100 g.  
От 7 до 8-годишна възраст: 150 g  
От 9 до 18-годишна възраст: 200 g  

В случай, че става дума за по-едри плодове, например ябълка, банан, портокал - следва да се съблюдава 
доставеният брой плодове да е достатъчен за учениците. 

Супа/Салата 

От 3 до 6-годишна възраст: 200 g 
От 7 до 8-годишна възраст: 250 g 
От 9 до 18-годишна възраст: 300 g 

Основно ястие: 

От 3 до 6-годишна възраст: 150 g, от които в готов вид минимум 70 g месо/риба  
От 7 до 8-годишна възраст: 200 g, от които в готов вид минимум 100 g месо/риба 
От 9 до 18-годишна възраст: 250 g, от които в готов вид минимум 130 g месо/риба  

Десерт готвени/сладки изделия:  

От 3 до 6-годишна възраст: 80 g/100 g  
От 7 до 8-годишна възраст: 120 g/100 g  
От 9 до 18-годишна възраст: 150 g/100 g  

Хляб:  

От 3 до 6-годишна възраст: 1 бр.  
От 7 до 8-годишна възраст:  1 бр. 
От 9 до 18-годишна възраст: 2 бр. 

Следобедна закуска сандвич/сладкарско изделие: 

От 3 до 6-годишна възраст: 100 g напитка: 200 ml 
От 7 до 8-годишна възраст: 130 g напитка: 200 ml 
От 9 до 18-годишна възраст: 150 g напитка: 200 ml 
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Начини за плащане на доставчика и управление на закъсненията  
 

По позиция 1 
- Възложителят следва да получи информация за дължимите суми от семействата на първия работен 

ден от месеца следващ периода, за който се отнасят; 
- Администрацията уведомява родителите по електронна поща; 
- Дължимите суми се плащат до 5-то число на следващия месец. След тази дата, ще се начислява лихва 

за забавено плащане; 
- Семействата, които не плащат, ще се възползват от едномесечен период, за да уредят задълженията 

си. В противен случай, изхранването на детето ще бъде прекратено; 
- В случай, че доставчика има изградена система за директно плащане от родителите тя може да бъде 

приложена след съгласуване с администрацията на училището. 
По позиция 2 

- Родителите уреждат директно с доставчика заявяването и разплащането на доставената храна. 
- Когато родител е заявил и е предплатил храна, но детето не посещава училище в този период, за 

което родителят е информирал доставчика по телефона или с имейл най-късно до 8,30 часа сутринта 
на деня от който се преустановява храненето на детето, стойността на предплатената от родителя 
храна се прехвърля за следващ период или се възстановява на родителя при желание от страна на 
последния. Предплатената сума, се възстановява от доставчика по посочена от родителя банкова 
сметка или в брой, в срок до 10 работни дни от датата на изразеното от родителя желание за 
възстановяване. 

- Когато родител е предплатил храна за определен период, но се откаже от ползване на предоставяните 
от доставчика услуги, доставчикът е длъжен, да върне предплатената от родителя сума по посочена от 
последния банкова сметка или в брой, в срок до 10 работни дни от датата на изразено от родителя 
желание за прекратяване ползването на услугата. Удостоверяването на желанието на родителя, за 
отказ от ползване на услугата се извършва чрез имейл изпратен от родителя до доставчика, 
получаването на който е потвърден от последния, чрез изпращане на обратен имейл до родителя. 

- Към 30-то число на месеца доставчикът е длъжен да изпрати по имейл поименна информация до 
всички родители, или до всеки един родител индивидуално, в която да посочи размера на 
предплатените суми за хранодните, които към края на месеца не са изконсумирани. Такава 
информация доставчикът е длъжен да предостави незабавно или най-късно в рамките на 1 работен 
ден при отправено индивидуално запитване от родител. 

- Заявки за записване в първите два месеца от действието на договора ще се приемат най-късно до 
четвъртък на седмицата, предхождаща тази за която е заявена храната (при поръчки на седмична 
база), а след този период - до 25-то число на месеца, предхождащ месеца за който е заявена храната. 

- Доставчикът се задължава да предоставя информация за задължения, аванси, заявени и доставени 
хранения в рамките на един работен ден след получаване на запитване от родители. 

 
Кандидатите ще бъдат класирани според съответствието на офертите им с изискванията на 
възложителя. Първите двама ще бъдат избрани за доставчици, с които училището ще сключи договор.  
Следващите в класирането ще се считат за резервни кандидати по реда на класирането.  
Училището може да предложи сключване на договор на класираните като резервни като, ако обемът 
на поръчките на родителите към един от двамата избрани при първоначалното класиране доставчици 
спадне под 30% от общия обем на доставяната в училището храна, или при отказ на някой от 
класираните двама доставчици. 

 

Крайна дата за предоставяне на оферти: 30/06/2021 
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