
                                   

                      ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
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Изх. №26-00/117/25.03.2015г. 
  
 
ДО 
 
 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
 
ОТНОСНО: РАЗЯСНЕНИЯ И ОТГОВОРИ НА ПОСТЪПИЛИ ЗАПИТВАНИЯ ПО УСЛОВИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.29 АЛ.1 И СЛЕДВ. ОТ ЗОП В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 60 АЛ.АЛ. 5 И 6 
ОТ ГПК 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Във връзка с постъпило на 23.03.2015г. писмено искане за разяснения по условията за 
участие в обществена поръчка с уникален № в РОП 00661-2015-0003, отговарям на 
постъпилите запитвания: 

 
 ВЪПРОС: Във връзка с документацията за участие в открита процедура по чл.14 ал.1 
т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на хранителни 
стоки,плодове и зеленчуци за нуждите на училища,детските заведения,детска млечна 
кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по две обособени 
позиции” , 
 
            Моля, да ми бъдат уточнени:  
 
ПО ПОЗИЦИЯ № 1:  

 Пилешки бутчета- охладени или замразени да бъдат? 
 Сух шпеков колбас по утвърден стандарт- „Стара планина” ли да бъде? 
 Кебапчета-сурови,тарелка по 10-какъв грамаж? Охладени или замразеени да бъдат? 
 Кюфтета- сурови,тарелка по 10-какъв грамаж? Охладени или замразени да бъдат? 
 Нектар 0.5 л- различни видове без подсладител- кутия или бутилка да бъде?  
 Доматено пюре – с характерен цвят- с какъв % сухо вещество да бъде? Да бъде ли БДС?  

 
ПО ПОЗИЦИЯ №2 

 Домати консерва-белени или небелени да бъдат?  
 Лютеница еднородна пюреобразна – да бъде ли БДС и ако е БДС какъв грамаж да е, тъй 

като БДС лютеницата не съдържа консерванти и не се произвежда  в буркан по 1 кг. ?  
 Конфитюр буркан 314 ТО или еквивалент –желиран продукт.Без захаросване- трябва ли 

да отговаря на Наредба № 6 , а именно с над 60% плодово съдържание и под 50% 
добавена захар ?  

 Мармалад шипков- какъв грамаж?  
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 ОТГОВОР:  
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
1. Месо, месни продукти, риба и яйца: 
 
- Пилешки бутчета – замразени 
- Сух шпеков колбас – по утвърден стандарт „Стара планина”, да отговаря на чл. 12 от 
Наредба № 9 от 16 септември 2011 г., за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - дв, бр. 60 от 2012 г.) 
и съгласно УС 05/2010 от изп. директор на БАБХ публикуван на сайта на БАБХ: 
http://www.babh.government.bg/bg/Page/Standart_stara_planina/index/Standart_stara_planina/Утвър
дени%20стандарти%20Стара%20планина 
 
Чл. 12 Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения и 
училищата, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са произведени по 
технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за суровини, 
заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по 
утвърдените стандарти. 
 
-  Кебапчета – сурови в тарелки по 10 бр., замразени по 60 гр. за брой. 
- Кюфтета – сурови в тарелки по 10 бр., замразени по 60 гр. за брой. 
 
4. Пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре. 
- Нектар 0,5 л различни видове без подсладител – стъклена бутилка. 
- Доматено пюре с характерен цвят, да отговаря на чл. 35 (3) от Наредба № 9 от 16 
септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при 
организирани мероприятия за деца и ученици (загл. доп. - дв, бр. 60 от 2012 г.) 
……………………. 
 (3) В детските заведения и училищата трябва да се използва доматено пюре с не по-
малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от сухото вещество се формира от 
домати). 
  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
1.Преработени плодове и зеленчуци 

 
- Домати консерва – небелени  
- Лютеница – еднородна пюреобразна – по БДС – буркани по 575 грама. 
- Конфитюр буркан по 314 ТО или еквивалент – желиран продукт. Без захаросване. – Да 
отговаря на чл. 10 ал. 3 т. 6 и 7 Наредба №6 от 10.08.2011 г.  за за здравословно хранене на 
децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, а именно: 
……………………………….. 
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