Вх. номер: КСИ-267
Дата: ...................................

СТАНОВИЩЕ
за извършена проверка
от външен експерт по чл. 232а ЗОП
на проектите на техническата спецификация и методиката за оценка на
процедура, избрана за контрол по чл. 232 ЗОП

РАЗДЕЛ І
Процедура
Към КСИ №

КСИ-267/2019 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ:

20191021-00078-0003

Възложител:

Община Стражица

Вид на възложителя:
Вид на процедурата
Процедурата е „ускорена“:

публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)
Публично състезание
Да
Не
Строителство

Обект на поръчката:

Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2
„Приготвяне и доставка на храна по две
обособени позиции“

Предмет на поръчката:

Обособена позиция № 1: Приготвяне и доставка
на храна в заведенията за социални услуги към
Община Стражица;
Обособена позиция № 2: Приготвяне и доставка
на храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в
Община Стражица”

Обособени позиции:

Да

Брой: 2

Не

Професионална/и област/и, в 68. Хранително-вкусова промишленост

която/които попада
предметът на възлаганата
поръчка (според
възложителя):
Срок за изпълнение:

24 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС:

253 875.62
Изцяло от националния бюджет

Финансиране:

Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:
Препоръчително е във връзка с проверките на Техническите Спецификации
Възложителите да бъдат запознати със съдържанието на “Становище” от ВЕ
(като формуляр за проверка), може би като форма на контролен лист за
самооценка на съответствието със ЗОП и законодателствата в областта на
Обществената Поръчка и да се публикува на сайта на АОП.

РАЗДЕЛ IІ
Проверени документи
Проверката обхваща следните документи:
Проекта на техническа спецификация
Проекта на методика (когато е приложимо; при липса на методика –
раздели III.3) и III.4) се изтриват)
Коментари и други бележки:
Като критерий за възлагане на поръчката е избрана най-ниска цена,
което не винаги би довело до избор на подходящи готови храни и хранителни
продукти. В предмета на обществената поръчка се включва осигуряване на
храни за групи от населението със специфични потребности (младежи, болни
хора и др.), към храненето на които има специфични нормативни изисквания.
Това налага при избора да се следи и за качеството на храните.
РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката
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ІІІ.1) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията
на ЗОП
1. Техническите спецификации са определени по един от начините,
посочени в чл. 48, ал 1 ЗОП.
(вж. и §2, т. 54 ДР ЗОП).
2. Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка
или техническо одобрение е допълнено с думите „или
еквивалентно/и“.
(вж. чл. 48, ал. 2 ЗОП).
3. Техническите спецификации осигуряват равен достъп на
кандидатите/участниците до процедурата за възлагане на
обществената поръчка и не създават необосновани пречки при
нейното възлагане в условията на конкуренция.

Да
Не
Да
Не
Не е
приложимо
Да
Не

(вж. чл. 49, ал. 1 ЗОП).
4. В техническите спецификации не се посочва конкретен модел,
източник или специфичен процес, който характеризира продуктите
или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител,
нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или
производство, което би довело до облагодетелстване или
елиминиране на определени лица или някои продукти. Ако е налице
подобно посочване, към него са добавени думите „или
еквивалентно/и“.

Да
Не

(вж. чл. 49, ал. 2 ЗОП).
5. В техническите спецификации е посочено изискване
прехвърляне на правата върху интелектуална собственост.

за

(вж. чл. 48, ал. 4 ЗОП).
6. Когато резултатът от поръчката ще се използва от физически
лица,
техническите
спецификации,
които
определят
характеристиките на предмета на поръчката, са съобразени с
критериите за достъпност за хора с увреждания или осигуряват
възможност и хора с увреждания да ползват този резултат.
(вж. 48, ал. 5 ЗОП).
7. Когато с акт на Европейския съюз са определени задължителни
изисквания, свързани с критерии за достъпност за хора с
увреждания или условия за ползване от такива хора, в техническите
спецификации е включена препратка към тези изисквания.
(вж. 48, ал. 6 ЗОП).

Да
Не
Не е
приложимо
Да
Не
Не е
приложимо
Да
Не
Не е
приложимо
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8. Когато предметът на поръчката е разработване, проектиране и
използване на услуги и продукти, които се основават на
обработване на лични данни или обработват лични данни, и когато
съответното обработване на лични данни попада в материалния
Да
обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица
Не
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
Не е
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 приложимо
г.), техническите спецификации са съобразени с правилата за
защита на лични данни съгласно чл. 25 от същия регламент.
(вж. 48, ал. 7 ЗОП).
Да
9. Когато в техническите спецификации, в се изискват
„Маркировки“ за доказване на съответствие с конкретни
Не
екологични, социални или други характеристики, маркировките
Не е
отговарят на изискванията, посочени в чл. 51, ал. 1 ЗОП.
приложимо
Да
10. Когато се изискват маркировки, е посочено, че се приемат
Не
всички еквивалентни маркировки, както и други подходящи
Не е
доказателства за съответствие, съгласно чл. 51, ал. 3 и ал. 4 ЗОП.
приложимо
11. Възложителят изисква от участниците протокол от изпитване от
Да
орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от
Не
такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или
Не е
критериите, свързани с изпълнението на поръчката.
приложимо
(вж. чл. 52, ал. 1 ЗОП).
12. Когато се изисква представянето на сертификат, изготвен от
Да
конкретен орган за оценяване на съответствие, се признават
Не
сертификати и от други еквивалентни органи, както и подходящи
Не е
доказателства за съответствие.
приложимо
(вж. чл. 52, ал. 2 и ал. 3 ЗОП).
Да
13. Не са установени текстове или параметри, които самостоятелно
Не
или в комбинация с други изисквания или параметри, ограничават
Не е
конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП).
приложимо
14. Техническата спецификация съдържа достатъчно информация,
необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните
предложения.

Да

15. В техническата спецификация няма противоречащи си условия
или изисквания.

Да

Не

Не
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16. В техническата спецификация са обхванати всички дейности,
които следва да се реализират в рамките на възлагания договор,
според обекта /предмета на поръчката.

17. В техническата спецификация не са обединени дейности, които
представляват интерес за различни лица, и които биха могли да се
възложат на различни изпълнители.
18. При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни
превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3,
възложителите са приложили изискванията по чл. 47, ал. 5 ЗОП чрез
включването им в техническата спецификация или методиката за
оценка (освен в случаите по чл. 47, ал. 7).
(вж. чл. 47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП)

Да
Не
Не е
приложимо
Да
Не
Не е
приложимо
Да
Не
Не е
приложимо

Констатации и препоръки:
Констатации По т.1.: Техническите спецификации НЕ са определени по
един от начините, посочени в чл. 48, ал 1 ЗОП, т. 3., а именно чрез определяне на
работни характеристики или на функционални изисквания, чрез посочване на
спецификации по т. 2, позоваването на които се приема за постигане на
съответствие с изискванията за работните характеристики или функционални
изисквания; а във връзка с §2, т. 54 ДР ЗОП в Техническата спецификация.
Възложителят НЕ е посочил изисквания към съдържанието на
предложението за изпълнение на поръчката, включващи описание на
предвидените доставки по ТС1, както и не е предвидена доставка на хляб , има
описание на дейностите за ТС, описан е план за организация на дейностите, но
не е посочен точен адрес за доставките по ТС1 и ТС2.
Препоръки: Да се прецизира/допълни ТС1 и ТС2 както следва (да се
допълнят информационните теми) например:
1. Адресите на обектите;
2. Основни и специфични изисквания към Храната и хранителните продукти
за приготвянето й, да се съобрази и с посоченото по-долу приложимото
национално и европейско законодателства:
1. Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на
добавки в храните
2. Наредба No 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели
3. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на
възраст от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от
23.08.2011г/ако е приложимо;
4. Наредба № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските
заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на
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територията на училищата и на детските заведения, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
5. Сборник Рецепти за ученически столове и бюфети, Техника 2006
6. Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено
хранене и лечебно профилактичните заведения,Техника,1984 г
7. Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, Техника,1996 г
8. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за
храните на потребителите.
9. Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006
година относно добра производствена практика за материали и
предмети, предназначени за контакт с храни.
10. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 година относно добавките в храните.
11. Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите
на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета.
Препоръчително е към всеки вид храна да се добави съответната
рецепта с посочен номер от - Сборника рецепти по който ще се приготвя и ако
има – Собствени рецепти на Възложителя.
3. Препоръчително е да се конкретизират:
- Контрол („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат
отстранени и за чия сметка по ред, посочен в Договора:
 несъответствие на доставките със заявеното/договореното количество
и/или със заявения/договорен вид;
 несъответствието на доставките с Техническата спецификация на
Възложителя и неговата СУБХ;
 несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на
доставките;
 несъответствие на срока на годност на доставките с изискванията на
настоящата Техническата спецификация;
 несъответствие на доставките с изискванията за безопасност;
7. Изисквания към изпълнителите:
7.1. Разработена и внедрена система за управление на безопасността/СУБХ
на храните, НАССР система и/или внедрена система по стандарт ISO
22000:2005 и/или еквивалент за управление на безопасността на храните.
Заверено копие на сертификат за внедрена система за анализ на
опасностите и критични контролни точки – НАССР и/или заверено копие на
сертификат за управление на качеството и безопасността на храните - ISO
22000:2005 и/или еквивалент.
7.2 Участникът да ползва Диетолог и/или евивалент за осигуряване на
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качеството на доставяната храна по диетите и др.
Констатации По т. 2.: Всяко посочване на стандарт, спецификация,
техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон НЕ е
допълнено с думите „или еквивалентно/и“ съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП,
Препоръки: Да се добави към всяко посочване на стандарт, спецификация,
техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон думите „или
еквивалентно/и“ например в:
ТС1 и ТС2 са включени специфични изисквания „брашно „Бяло”,
„Добруджа” или „Типово” произведено по утвърден стандарт „БЪЛГАРИЯ”,
стандарт БДС 12: 2010 , стандарт БДС 15: 2010 , стандарт БДС 14: 2010, за
които да се добави „или еквивалентно/и“
Констатации По т. 3.: Техническите спецификации осигуряват равен достъп
на участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка и не
създават необосновани пречки при нейното възлагане в условията на
конкуренция, съгласно чл. 49, ал. 1 ЗОП.
Препоръки: няма
Констатации По т. 4.: В техническите спецификации не се посочва конкретен
модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или
услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска
марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело
до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти.
Ако е налице подобно посочване, към него са добавени думите „или
еквивалентно/и“ - съгласно чл. 49, ал. 2 ЗОП.
Препоръки: няма
Констатации По т. 5.: Предметът на поръчката не касае права върху
интелектуална собственост.
Констатации По т. 6.: Резултатът от поръчката няма да се ползва от
физически лица.
Констатации По т. 7.: Предметът на поръчката не попада в хипотезата на
чл.48, ал.6 на ЗОП.
Констатации По т. 8.: НП
Констатации По т. 9.: Техническата спецификация не включва
„Маркировки“
Констатации По т. 10.: НП
Констатации По т. 11.: Възложителят НЕ изисква от участниците протокол от
изпитване от орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от
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такъв орган, като доказателство за съответствие с изискванията или критериите,
свързани с изпълнението на поръчката.
Констатации По т. 12.: НП
Констатации По т. 13.: Не са установени текстове или параметри, които
самостоятелно или в комбинация с други изисквания или параметри,
ограничават конкуренцията (вж. чл. 2, ал. 2 ЗОП)..
Констатации По т. 14.: Техническата спецификация Не съдържа достатъчно
информация, необходима на кандидатите/участниците за подготовка на техните
предложения.
Препоръки: ТС да се допълни с препоръките по т. 1 и т. 2.
Констатации По т. 15.: В техническата спецификация няма противоречащи си
условия или изисквания.
Констатации По т. 16.: В техническата спецификация не са обхванати всички
дейности, които следва да се реализират в рамките на възлагания договор,
според предмета на поръчката.
Препоръки: Да се допълни с информация според препоръките по т. 1.
Констатации По т. 17.: В техническата спецификация не са обединени
дейности, които представляват интерес за различни лица, и които биха могли да
се възложат на различни изпълнители.
Препоръки: няма
Констатации По т. 18: Предметът на поръчката не попада в хипотезата на чл.
47, ал. 5, 6 и 7 ЗОП
Техническата спецификация не е изготвена в съответствие с изискванията на
ЗОП и приложимите законодателства в областта на доставка и производство на
храни, да се допълни с отбелязаните по-горе препоръки.. Не са установени
дискриминационни изисквания към участниците. Същата не съдържа достатъчно
информация, необходима за подготовка на предложенията на участниците, във
връзка с липсата на определени количества за образуване на цената на
доставките.
ІІІ.2) Съответствие на проекта на техническа спецификация с изискванията
на законодателството, регламентиращо дейностите от предмета на
поръчката
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При проверката са взети предвид следните нормативни актове, стандарти и др.:
1. Закона за храните.
2. Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните.
3. Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на добавки в
храните
4. Наредба No 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели
5. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр.
7 от 22.01.2008
6. Наредба № 1 от 22 януари 2018 г. за физиологичните норми за хранене
на населението - ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2018 г., в сила от 06.02.2018
г.;
7. Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за
хранителни цели
8. Наредба №15 от 2002 год. за изискванията към използване на
ароматизанти в храните;
9. Наредба №2/23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на
остатъци от пестициди във или върху храни,
10. Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за специфичните изисквания за
производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве
мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния
им контрол (Обн. ДВ. бр.20 от 7 Март 2017 г.);
11. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета,
мармалади, желе- мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19
от 28.02.2003 г.;
12. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ,
бр. 107 от 15.11.2002 г.;
13. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за
консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,
14. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от
пластмаси,предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;
15. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към
материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за
контакт с храни, ДВ, бр.51 от 26.06.2007 г. ;
16. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и
предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, (изм.. ДВ, БР. 60 ОТ 2010 Г.)
17. Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за норми за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди в или върху храни, издадена от
Министерство на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015 г., в сила
от 03.02.2015 г.);
18. Наредба № 5 от 09 февруари 2015 г. за определяне на максимално
допустимите количества на някои замърсители в храните изм. и доп., бр.
11 от 02.02.2018 г., в сила от 02.02.2018 г.);
19. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, приета с ПМС №
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273 от 28.11.2002 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г., в сила от 7.12.2003
г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 31.03.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от
15.05.2007 г., в сила от 15.05.2007 г., бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от
1.07.2013 г.);
20. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, приета с ПМС №
273 от 28.11.2002 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г., в сила от 7.12.2003
г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г., в сила от 31.03.2006 г., изм. и доп., бр. 39 от
15.05.2007 г., в сила от 15.05.2007 г., бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от
1.07.2013 г.);
21. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните,
ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;
22. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от
човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,
23. НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол
за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ.
бр.43 от 8 Юни 2010 г.
24. Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за
съхраняване и използване на особено бързо развалящите се хранителни
продукти, издадена от Министерство на народното здраве и Националния
аграрно-промишлен съюз (обн. ДВ. бр.83 от 19.10.1984 г.);
25. Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за норми за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди в или върху храни, издадена от
Министерство на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015 г., в сила
от 03.02.2015 г.);
26. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г; 27. Наредба № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения,
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;
28. Сборник Рецепти за ученически столове и бюфети, Техника 2006
29. Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене
и лечебно профилактичните заведения,Техника,1984 г
30. Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, Техника,1996 г
31. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на
потребителите.
32. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени
за контакт с храни;
33. Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година
относно добра производствена практика за материали и предмети,
предназначени за контакт с храни.
34. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29
април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила
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за храните от животински произход;
35. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 година относно добавките в храните.
36. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година
относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за
контакт с храни
37. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 година относно хигиената на храните;
38. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от
10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани
или предназначени за влагане в или върху храни;
39. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за
определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните
40. Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно
въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за
предлагането на пазара на месо от домашни птици;
41. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета
от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за
храните;
42. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
43. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура
за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните
44. Регламент (EO) № 2073/2005 на Европейската комисия от 15
ноември 2005 година относно микробиологичните критерии за храните
и Регламент (ЕО) №1441 от 2007 на Комисията от 5 декември 2007
година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005;
45. Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 година относно общата организация на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) №
1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на Съвета
46. Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за
определяне на максимално допустимите количества на някои
замърсители в храните;
47. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2001 на комисията от 12.06.2001 г.относно
проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за
пресните плодове и зеленчуци
48. Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от
животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или помалко;
49. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО)
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№ 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;
50. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 24 юни 2008 година за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;
51. Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19
декември 2011 година за определяне на пазарните стандарти за
бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни
стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите.
52. Утвърден стандарт № 03/2011 за хляб “Добруджа” (3.11.2014г.);
53. Стандарт БДС 12:2010 за Киселото мляко
54. Стандарт БДС 15:2010 за Сирене краве
55. Стандарт БДС 14:2010 за Кашкавал от краве мляко
56. УС 01/2011 "България" за брашно
Констатации и препоръки:
Констатации:
В ТС1 за Обособена позиция № 1: Приготвяне и доставка на храна в
заведенията за социални услуги към Община Стражица е предвидено
доставка на готова храна за :
 1. Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец;
 2. Защитено жилище за хора с физически увреждания, гр. Стражица;
 3. Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Стражица;
 4. Домашен социален патронаж, гр. Стражица”,
не са поставени всички относими изисквания, съответстващи на
приложимите национално и европейско законодателства в областта на
производството и доставка на готова храна и хранителни продукти, по отношение на
т. 1 не е посочено на каква възраст са младежите и в тази връзка не е съобразена с
изискванията за доставката, по отношение на т. 4 това са хора за които се приготвя
храна съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено
хранене и лечебно профилактичните заведения,Техника,1984 г., което не е посочено.
Не са посочени и конкретни готови ястия, въз основа на които ще се формира
стойността на ОП.
В ТС2 Обособена позиция № 2: Приготвяне и доставка на храна по
проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Стражица” не са взети в предвид
всички изисквания на национално и европейско законодателства в областта на
производството и доставка на готова храна и хранителни продукти.
Препоръки:
ТС да се разработи на база изискванията съответстващи на приложимите
национално и европейско законодателства в областта на производството и доставка
на хранителни продукти и готова храна, конкретно за всяка от храните, в зависимост
от изискванията за влаганите в производството й хранителни продукти посочени погоре, като например:
Получаваните в лечебното заведение готови храни и хранителни
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продукти следва да са бъдат съобразени и с:
12. Наредба №4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на добавки в
храните
13. Наредба No 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели
14. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г;
15. Наредба № 8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения,
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;
16. Сборник Рецепти за ученически столове и бюфети, Техника 2006
17. Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене
и лечебно профилактичните заведения,Техника,1984 г
18. Сборник рецепти за заведения за обществено хранене, Техника,1996 г
19. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на
потребителите.
20. Регламент (ЕО) № 2023/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година
относно добра производствена практика за материали и предмети,
предназначени за контакт с храни.
21. Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 година относно добавките в храните.
22. Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 година относно общата организация на пазарите на
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) №
1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на Съвета.
ТС1 да се разработи подробно за всеки обект съгласно посоченото по- горе
законодателство и се посочат примерни рецепти съгласно които да се
формира стойността на ОП.
ТС1 и ТС2 не съдържа стойност за доставка, да се посочи по отделно за
всеки/а обект/Обособена позиция..

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация
В Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент на Съвета
от 29 април 2004 година за определянето на специфични правила за
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организирането на официален контрол върху продуктите от животински
произход, предназначени за човешка консумация, са регламентирани
действията на Официалния контрол на БАБХ и не
се отнасят за
обществената поръчка.
РАЗДЕЛ V
Данни за външния експерт, извършил проверката
Три имена

Васка Николова Каптебилова

Регистрационен № в
Списъка по чл. 232а ЗОП:

ЕТС-27

Област на компетентност:

68. Хранително-вкусова промишленост

Избран въз основа на
жребий, проведен на:

28.10.2019 г.

Договор №/година:
КСИ-267/2019 г.
Коментари и други бележки:

Подпис: /…/
(подписва се с електронен подпис на лицето)
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