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ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ЕЖЕДНЕВНО 

ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ, 

УПРАВЛЯВАНЕ ОТ ИА “ВКВПД” ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” 
 

 

 
 Относно: Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Приготвяне и доставка на 

храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА  

„ВКВПД“ по обособени позиции”, открита с решение № 6662/02.09.2014 г.  

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

 Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на 

следния въпрос: 

 

Въпрос:  
 Съгласно нормативните изисквания на ОД на БАБХ за превоз на 

хранителни продукти се изискват удостоверения за регистрация на 

транспортни средства – за превоз на хранителни продукти от животински 

произход и за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. 

 

Конкретно за превоз на готова храна и във връзка с действащите нормативни 

изисквания на ОД на БАБХ се изискват удостоверения за транспортни 

средства, регистрирани да превозват пакетирани хранителни продукти и готова 

кулинарна продукция,  

 

а съгласно изложеното в Раздел VII. Указания за подготовка на оферта, 

Минимални изисквания към участниците и съдържание на офертата, т. 8.10.2., 



цитирам “Участникът следва да разполага с минимум 3 броя транспортни 

средства /закрит тип, хладилен/ ......” 

 

Въпрос1: Моля уточнете дали е допусната техническа грешка или 

изисквате участниците да притежават удостоверения за регистрация на 

минимум 3 броя транспортни средства /закрит тип, хладилен/? 

 

Отговор:  
Съгласно т. 8.10.2. от Раздел VII. “УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА” от документацията на обществената поръчка “Участникът следва 

да разполага с минимум 3 броя транспортни средства /закрит тип, хладилен/, за 

превоз на хранителни продукти от животински произход, превоз на 

хранителни продукти от не животински произход, които да отговарят на 

санитарно-хигиенните изисквания и да притежават удостоверения за 

регистрация, издадени от ОДБХ (или други валидни удостоверения за 

регистрация на транспортните средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ).  

Съгласно чл. 30 от Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните, 

при необходимост превозните средства, съдовете и/или контейнерите, 

използвани за транспорт на храни, се осигуряват с оборудване за поддържане и 

наблюдаване на температурите, необходими за съхранение на храните. 

Предвид температурите условия, необходими за съхранение на храните, 

включени в разработените от възложителя двуседмични менюта, участникът 

следва да разполага с минимум 3 броя транспортни средства /закрит тип, 

хладилен/. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

     /п/ 

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗГОТВИЛ: 

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОПК”: 

 

ВЯРА ТОДЕВА 

 ___.___.2014 г. 

 

СЪГЛАСУВАЛИ: 
 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “УС” 

 

                                                 /И. БЕРОВ/ 

                                     _____.____.2014 г. 

 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ВКВПВ” 

 

                                       /Р. РАДАНОВА/ 

                                     _____.____.2014 г. 

 


