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техническа спецификация  

по обществена поръчка с предмет: 

«Доставка на пакетирана храна за пациентите на СБАЛПФЗ «Д-р Трейман» ЕООД гр. 

Велико Търново 

 

 

Изисквания към болничната храна:  

 

Дейностите по доставка на пакетирана храна за пациентите ще извършваме по 

следния начин: 

1. При приготвянето на храната трябва да се спазват изискванията за хигиена, качество 

и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно нормите 

за болнично хранене и изготвеното меню. Храните за стационарно болните трябва да бъдат 

приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, продукти според сезона и 

технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид. Всяко 

меню трябва да бъде съобразено с начина на хранене и изискванията за диетичен режим, 

съобразен със Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и 

лечебно профилактичните заведения от 1984г. и Наредба № 23/19.07.2005 г. на министъра на 

здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението /обн., ДВ, бр. 63 от 

2.08.2005 г./. Транспортът, с който ще се доставя храната, трябва да отговаря на хигиенните 

изисквания за транспорт на храни. 

2. Качеството на продуктите, които са необходими за приготвяне ястията по диети, 

следва да отговарят на критериите за качество по БДС или еквивалентно и да се закупуват от 

производители с необходимите придружителни документи (сертификати, стокови разписки, 

фактури). При поискване от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да му предостави 

съответните документи и сертификати за доказване качеството на храната.  

  3. За приготвяне на ястията да се използват висококачествени продукти, несъдържащи 

вредни за здравето примеси и добавки.Да не се използват заместители на хранителните 

продукти при приготвяне и предлагане на храната.  

4. Храните за болнично хранене трябва да бъдат приготвяни при спазване на грамажа 

на хранодните, вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на диетични 

храни и добър външен вид. 

5. Предлаганите за доставка храни трябва да отговарят на изискванията на „Диета 15”, 

„Диета 9”, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено 

хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984г. и Наредба №23 от 19.07.2005г. на 

МЗ за физиологичните норми за хранене на населението. 

6. Болничната храна трябва да отговаря на изискванията за качество, според 

действащите в страната стандарти и нормативни документи. 

7. Възложителят е изготвил предварително разнообразие от индивидуални менюта, 

съобразени с изискванията за диетичен режим, съобразно „Сборник рецепти за диетични ястия 

за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984г. и 

Наредба №23 от 19.07.2005г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението.  

8. Към всяка диета трябва да бъде предвидено количеството хляб за всяко хранене, а 

когато не се предвижда готова закуска за деня и менюто изисква консумация на такъв, същият 

да се завиши, съобразно действащите в страната стандарти за диетично хранене. 

9. Количеството и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка, подадена от 

възложителя. 

 

Изисквания към изпълнение и качество на доставката: 
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1. Храната се доставя след получена писмена заявка, включваща видовете 

храна/меню/ и брой меню за пациенти. 

2. Приемо- предавателен протокол се предава в екземпляр на Изпълнителя и при 

констатирани пропуски по отношение на качество и количество храната, 

Възложителят отразява констатациите за информация и своевременна реакция от 

страна на Изпълнителя. 

3. Възложителят предоставя предварително за меню за всяка следваща седмица. 

4. Готовата храна се доставя със собствен транспорт на Изпълнителя, който следва да 

отговаря на хигиените изисквания за транспорт на хранителни продукти. 

5. Транспортиране на готовата храна се извършва самостоятелно, при следните 

условия: 

- в самостоятелни опаковки за еднократна употреба; 

- с превозни средства, позволяващи подреждането на съдовете по начин, който не 

допуска разливане и нарушение на структурата и целостта на готовата храна по 

време на транспорта.  

- превозните средства да са почистени, измити и дезинфекцирани преди всяка 

употреба. 

6. Опаковката за всяка една порция, с която се доставя храната да бъде предназначена 

за еднократна употреба и да бъде придружена с необходимите прибори за еднократна 

употреба. Стойността на опаковката и приборите следва да е включена в предлаганата цена. 

7. Опаковките да осигуряват надеждно съхранение на храните и невъзможност за 

подмяна на съдържанието. 

8. Цените включват доставката до лечебното заведение в гр. Велико Търново, местност 

„Света гора“ – стационар. Хранителните обекти в които ще се изпълнява обществената 

поръчка, следва да се намират на територията на страната, като местонахождението 

/отдалеченотта/ им следва да позволява храната да се доставя в кратък срок след приготвянето 

й, да е годна за консумация и с ненарушени качества. 

9. Условията и реда за вземане на проби от храните за лабораторни анализи се 

извършва съгласно Наредба №22/13.10.2003г. за условията и реда за вземане на проби от 

храни, издадена отМинистъра на здравеопазването. 

10.При сключване на договор, избраният изпълнител ще бъде длъжен да предостави на  

Възложителя и общ списък – описание на съдържащите се алергени във всяка една от храните 

от предложените менюта. При наличие на симптоми за отравяне или други неразположения на 

пациенти със суспектна причина – болнична храна, Възложителят може да инициира проверка 

от компетентните органи в кухнята, в която се приготвя храната. 

11. Всеки петък от седмицата представител на Възложителя, съвместно с инструктора/ 

технолога на Изпълнителя определят менюто за следващата седмица. 

12. Представител на Възложителя заявява всеки ден до 12:00 ч. (при доставката на 

обедното меню), бройките и видовете менюта за следващия ден, съгласно спецификацията. 

Заявките да се извършват с требвателен лист, в който да се уточняват броя и вида на диетите. 

13. Храната, заявена от Възложителя да се доставя както следва: 

- сутрин до 7:30 ч.; 

- обяд до 12:00 ч.;  

- вечеря до 17:00 ч;  

 

 

 

Изготвил:                 ....................................... 

   /Д-р Стела Стефанова / 

 


