
 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

І. Обект на поръчката 

1. Изпълнителят следва по заявка на Възложителя, да отпечатва и предоставя ваучери за 

храна с нормативно установена защита, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал.2 от  

Наредба № 7/09.07.2003 г. издадена от министъра на труда и социалната политика и 

министъра на финансите. 

2. Заявените ваучери за храна ще се отпечатват с номинал от 5 и 10 лева. Номиналната 

цена ще бъде определена от Възложителя във всяка конкретна заявка. 

3. Количествата на необходимите номинали и брой ваучери за храна ще бъдат 

заявявани чрез писмена заявка от възложителя до оператора. Изпълнителят по договора 

не може да налага ограничения в броя на заявките на възложителя за годината. 

4. Заплащането на оператора на номиналната стойност на заявените количества 

ваучери за храна и на възнаграждението по отпечатване им, ще се извършва по банков 

път, след издаване на проформа фактура, при потвърдена заявка от страна на 

изпълнителя. 

5. Максималната стойност на ваучерите за един служител е 20 лв. /двадесет/ лева на 

месец, при щатна численост 1 378 човека.  

6. Прогнозен обем на ваучерите за храна, които ще бъдат отпечатани за 2018 година и 

2019 година (общо) – 66 200 броя. 

7. Предлаганата цена за отпечатване и доставка на ваучерите за храна следва да бъде 

окончателна за целия срок на договора, независимо от броя на заявките и номиналната 

стойност на поръчаните за отпечатване и доставка ваучери, включваща всички разходи 

за отпечатване и доставяне на ваучерите. 

8. Предоставянето на хранителни продукти срещу представените от ползвателите 

ваучери за храна става в търговските обекти, посочени от оператора, с които той има 

сключени договори за доставчик на храни. 

9. За обща стойност на договора ще се приема ориентировъчна номинална стойност 

на поръчаните ваучери за 2018 година и 2019 година, сумирана с разходите за 

отпечатване и предоставяне на ваучери, съгласно предложението на изпълнителя. 

10. Крайната стойност на поръчката се формира на база единични цени от приетото 

ценово предложение и действително поръчаните и отпечатани ваучери за годината.  

11. Операторът информира своевременно възложителя преди достигане на 

максимален размер на индивидуалната му квота, с цел прецизиране на заявките от 

страна на възложителя. 

12. Изпълнителят трябва да предостави възможност за безплатно съхранение на 

поръчаните от Възложителя ваучери по негова заявка за срок до 12 месеца. 

II. Изисквания за ваучерите 



 

 

Всеки ваучер следва да има серия и номер, които да позволяват неговото 

индивидуализиране и проследяване. Ваучерът задължително трябва да съдържа: 

1. фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния 

идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно 

единния идентификационен код по БУЛСТАТ; 

2. фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по 

вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на 

работодателя; 

3. номинална стойност на ваучера за храна (изразена цифром и словом), 

определена в левове; 

4. срок на валидност на ваучера за храна; 

5. изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия 

чрез ваучери за храна; 

6. изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на 

предоставения ваучер; 

7. най-малко пет способа за защита; 

8. място за поставяне на дата и печат на доставчика; 

9. уникалният номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е 

предоставен ваучерът за храна; 

10. дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, 

по която е предоставен ваучерът за храна; 

11. текст, указващ, че ваучерите за храна се предоставят съгласно условията на 

Наредба № 7/2003 г. на МТСП и МФ. 

IІІ. Изисквания за оператора 

1. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 

7/09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на 

финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на 

ваучери за храна, съгласно чл. 5, вр. с чл. 9, ал.4 от същата наредба към датата на 

процедурата. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна 

за обезпечаване изпълнението на поръчката. 

2. Изпълнителят трябва да е вписан в Списъка на лицата, получили разрешение за 

осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна за 2018 г. и да не е в 

списъка на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за 

извършване на дейност като оператор на ваучери за храна за 2018 г., публикувани в 

официалната интернет страница на Министерство на финансите и на Национална 

агенция за приходите. 

3. Изпълнителят не трябва да е в процедура за отнемане на разрешение за извършване 

на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 11 от Наредба № 



 

 

7/09.07.2003 г. или в еквивалентна процедура съгласно законодателството на държавата, 

в която е установен. 

4. Изпълнителят следва да разполага със Заповед за предоставяне на индивидуални 

квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2018 и 2019 г., издадена от Министъра на 

финансите, по реда и условията на Наредба № 7/09.07.2003 г. 

5. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал.2 от 

Наредбата, като участниците в процедурата представят списък-декларация, че имат 

сключени договори, които осигуряват приемането на издадените от тях ваучери в 

минимум 100 (сто) търговски обекта на територията на град София и минимум по 5 

/пет/ търговски обекта на територията на всеки един от областните градове на 

страната. Списъците трябва да включват действащи към момента на търга договори с 

доставчици, с посочени наименование, вид на търговските обекти и точен адрес на 

местонахождението им, както и дата на сключване на договор и срока на действие на 

подписания между оператора и доставчика влязъл в сила валиден договор.  

6. Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност, да могат да се 

използват като валидно платежно средство в срок до 31.03.2019 г. за доставените през 

2018 година ваучери и до 31.03.2020 г. за доставените през 2019 година ваучери. 

Изготвил: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“ (п.) заличен на основание чл.23 

от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в техническите спецификации са посочени конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, стандарт, патент, тип, произход, процес или производство  да 

се чете „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ”. 


