
Приложение 1 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА  НА  ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА 

УСЛУГА  „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ": 

3.1. Възложител 

По смисъла на тази документация Възложител на управлението на социалната услуга 

„Обществени трапезарии" е Кметът на Община Тутракан. 

3.2. Предмет на възлагане 

Социалната услуга „Обществена трапезария", ще се реализира чрез процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на 

топъл обяд 2016-2020", в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и 

условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОП ФЕПНЛ) за 

периода 2014-2020 г. и последвалите го изменения, и съгласно описанието на Оперативната 

програма за храни и/или материално подпомагане.  

Конкретната цел на услугата е да допринесе за постигане на общата цел на оперативната 

програма, а именно намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с 

храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.  

В рамките на настоящата услуга се предвижда закупуването на хранителни продукти за 

приготвяне на топъл обяд (супа, основно ястие, хляб), в съответствие с изискванията на 

националното законодателство и осигуряване разнообразно седмично меню, с което да се 

осигури балансирано хранене на целевата група от 50 до 200 човека, живеещи на територията 

на община Тутракан, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните 

стандарти и норми за хранене.  Възложителят е отговорен за подбора на конкретните 

ползватели на услугата. 

3.3. Целева  група  

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане; 

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 

съответната дирекция „Социално подпомагане“; 

- . семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се 

издържат с тези доходи и имуществото си.    

Конкретните лица, представители от целевата група, ще бъдат определени от Община Тутракан 

и списъци с тях ще бъдат предоставени на доставчика. 

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде 

разпределян на следната ДОПЪЛНИТЕЛНА целева група, списъци с представители на която 

доставчикът ще получи предварително: 

- Скитащи и бездомни лица; 

-Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от Допълнителни 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците 

-Лица от целевите групи, посочени в т.3.3 /останали в резерви за потребители на услугата/ 

 



3.4. Общи и специфични изисквания към предоставяне на социалната услуга:  

Доставяните храни следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да 

отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба 

от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно- санитарните, хигиенните и 

други норми, установени от действащото в България законодателство.  

Количеството следва да обхваща ежедневната нужда на потребителите на социалната услуга 

“Обществена трапезария” на територията на Община Тутракан от 50 до 200 потребители, като 

всеки  дневен порцион (едно хранене на ден) следва да включва супа – мин. 300 гр.; основно 

ястие – мин. 300 гр. /готвено, печено, скара/; хляб - 1/4;  

Десерт - при реализирани икономии, без промяна в броя на дните и потребителите на услугата.  

Храната се приготвя в деня на доставката и не се разрешава претоплянето й. Не се допуска 

доставка на храна приготвена от предния ден.  

При приготвянето на храната, следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и 

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

предварително изготвеното седмично меню. 

Храната да бъде приготвена при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и 

технологичните изисквания за приготвянето й. 

Приготвената храна се получава от 11,00 часа до 14,00 часа в трапезарията на изпълнителя в 

дните от понеделник до петък/ без официалните празници/.  

Хранителните вещества в храната са в подходяща форма и максимална усвояемост. Ястията са 

разработени и приготвени при оптимално съответствие с: вида на влаганите основни продукти  

- растителни и животински; вида на мазнините; вида на подправките и вида на ястието; вида на 

кулинарната обработка на продукта. 

Препоръчително е ежедневното присъствие на месо в едно от ястията, като месото трябва да 

бъде без видими тлъстини, сухожилия. 

При приготвяне на ястията да се ограничи до минимум пърженето; да се спазва стриктно 

грамажа на солта; да не се допуска използването на свинска мас и маргарин, както и 

прекомерно силно ароматни и дразнещи подправки като напр. лютив червен пипер и др. 

При констатиране на отклонения в качеството на готовата храна Изпълнителят гарантира 

пълната й замяна. 

Изпълнителят на услугата е отговорен пред Възложителя за изпълнение на изискванията за 

прозрачност, икономичност, ефикасност и ефективност при разходване на средствата за 

закупуване на хранителните продукти, независимо от избрания подход за реализиране на 

дейността. 

Рекламации по качеството и количеството на доставената храна се правят при условията, 

посочени в проекта на договора. 

3.5. Материална база 

Кандидатът в процедурата /доставчик на социалната услуга/ следва да разполага за целия срок 

на изпълнение на договора със собствена или да ползва на съответно правно основание 

материална база и оборудване за приготвяне на храна и осъществяване процеса на хранене на 

територията на гр. Тутракан, в съответствие с чл. 12 от Закона за храните.  



3.6. Срок на предоставяне на услугата  

Доставчикът на социалната услуга следва да организира предоставянето на топъл обяд в 3 

дневен срок след получаване на Уведомително писмо от Възложителя.  

Възложителят изготвя посоченото Уведомително писмо след подписване на договор за БФП 

между Управляващия орган на ОП ФЕПНЛ и община Тутракан и  след извършване на 

процедура за подбор на потребители.  

Продължителност на услугата – всеки работен ден до 30.04.2020 год. 

 Предоставянето на услугата е обвързана с предоставяне на БФП и стартира единствено и само 

при наличие на подписан договор с между АСП - Управляващ орган на ОП ФЕПНЛ и Община 

Тутракан по процедура „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”.  

При промяна на сроковете за реализиране на договора за БФП по процедура „Осигуряване на 

топъл обяд” ще се подпише анекс с избрания доставчик на социалната услуга „Обществена 

трапезария”. 

 


