
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” КРИЧИМ 

4220 гр. КРИЧИМ, бул. „Тракия ”№ 24, тел. 03145/24-73, e-mail: pslaveikov@abv.bg 

 

 

Изх. № ………………….. 

………………………………. 

 

 

ПОКАНА 
До …………………………………………………………….., с ЕИК ………..…..………….,  

Със седалище и адрес на управление: ……………………..………………..………..……., 
ул. „…………………………………….….” № ….., ет. ….., ап. ….., представлявано от 

……………………………………… - ……………………..  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ……………………….….., 

 

С настоящото отправяме покана до дружеството, което представлявате и при 

проявен интерес от Ваша страна да представите Техническо и Ценово предложение за 

изпълнение на договори за доставка чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 

от ЗОП по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на закуски за 

учениците от първи, втори, трети и четвърти клас“ и „Доставка на готови ястия 

за обяд за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми 

клас” на СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кричим. 

 

Основната цел на поръчката е да се съберат оферти за избор на изпълнител за 

доставка на закуски за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас и готови ястия 

за обяд за учениците от първи, втори, трети, четвърти, пети, шести и седми клас на СУ 

„П. Р. Славейков”, гр. Кричим“, които да са съобразени с изискванията, подробно 

посочени в Техническата спецификация. 

При представяне на Вашата оферта, следва да се съобразите с условията, 

подробно описани в Техническата спецификация и да попълните съгласно приложените 

образци – Техническо и ценово предложение (Приложение № 1), седмично меню за 

доставка на закуски (Приложение № 2) и седмично меню за доставка на готови ястия за 

обяд (Приложение № 3).   

Към настоящата покана прилагаме Техническа спецификация, Техническо и 

Ценово предложение – (Приложение № 1), седмично меню за доставка на закуски 

(Приложение № 2), седмично меню за доставка на готови ястия за обяд (Приложение № 

3) и проект на договори.  

Във връзка с гореизложеното до 12,00 часа на 20.12.2022 година, е необходимо 

да представите в СУ „П. Р. Славейков” гр. Кричим, 4220,  бул. „Тракия” № 24 следните 

документи: 

1. Техническо и Ценово предложение (Приложение № 1), ведно със седмично 

меню за доставка на закуски (Приложение № 2) и седмично меню за доставка 

на готови ястия за обяд (Приложение № 3).  

2. Заверени копия на удостоверенията за регистрация на обектите за 

производство или търговия с хранителни продукти, издадени от ОДБХ по 

местонахождение на обекта, които изпълнителят ще използва за приготвянето 

на закуските и на готовите ястия за обяд; 

3. Заверени копия на удостоверение за регистрация на МПС от РЗИ по реда на 

чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен 

mailto:pslaveikov@abv.bg


регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на 

чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаромедицинката дейност и чл. 6 от 

Регламент (ЕО) № 852/2004г., с които изпълнителят ще разнася приготвената 

храна; 

4. Сертификат за въведена система за безопасност на храните - Система за 

анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на участника 

или еквивалентен - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат 

и гриф „Вярно с оригинала”; 

 

 

Като се надявам на Вашето своевременно съдействие, оставам. 

 

Приложения:  1. Техническа спецификация;  

2. Техническо и Ценово предложение – (Приложение № 1);  

3. Седмично меню за доставка на закуски (Приложение № 2); 

4. Седмично меню за доставка на готови ястия за обяд (Приложение 

№ 3);  

5. Проект на договори 

 

 

 

С уважение,  

 

ТЕОДОРА КИРЯКОВА 

Директор на 

СУ „П.Р.Славейков” 

Град Кричим 

 


