
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО 

 

Долуподписаният/та …………………………………………….., 

в качеството си на управител на фирма „…………………………..“ 

със седалище и адрес на управление гр………………………………, ул. „……………………………..“ 

с ЕИК по Булстат ……………………………………………. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Изпълнението на предмета на настоящата покана ще се извършва в 

индивидуални опаковки за всеки един ученик. 

Известно ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за декларирани неверни 

данни. 

 

 

……………….2021 г.                                                                        Декларатор:……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО 

 

Долуподписаният/та ………………………………………………………………………, 

в качеството си на управител на фирма „……………………………………….“ 

със седалище и адрес на управление гр. ………………………………, ул. „………………………………“ 

с ЕИК по Булстат ………………………………. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнението на предмета на настоящата покана няма да се допуска 

повторяемост на закуските/ обедите за седмицата. Видно и от представеното 

попълнено меню. 

Известно ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за декларирани неверни 

данни. 

 

 

 

……………….2021 г.                                                                                       Декларатор:……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/та ……………………………………………, 

в качеството си на управител на фирма „………………………………..“ 

със седалище и адрес на управление гр. ……………………………….. ул. „……………………………“ 

с ЕИК по Булстат ……………………………… 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Приемам условията в проекта на договор към покана: 

1. „Доставка на закуски за І – ІV клас“ за учебната 2021/2022 година; 

2.„Доставка на топъл обяд- кетъринг за ученици І- ІV клас“ за учебната 2021/2022 година. 

 

Известно ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за декларирани неверни 

данни. 

 

 

……………….2021 г.                                                                           Декларатор:……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО 

 

Долуподписаният/та ………………………………………., 

в качеството си на управител на фирма „……………………………………..“ 

със седалище и адрес на управление гр. ……………………………………… ул. „………………………………….“ 

с ЕИК по Булстат ……………………………….. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. Храните да бъдат приготвени съгласно «Сборник рецепти за ученически столове и 

бюфети, 

одобрени от МЗ с Писмо №74-01-73 /28.06.2012 г. 

 2. Грамажа да съответства на възрастовата група на децата, както следва 7-14 година 

 3. Ще спазвам Наредба №37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците. 

 4. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по- малко от 80% към 

момента на доставката; 

 5. Закуските / обедите да са в индивидуални опаковки за всеки ден; 

 6. При необходимост доставка на закуски/ обеди на деца с хранителен режим поради 

заболяване; 

 7. Доставката на закуските ще се извършва всеки учебен ден до 08:30ч. на адрес СУ „Д-р 

Петър Берон”, гр. Червен бряг ул. „Търговска ” №25, като точната бройка на закуските се 

дава на база присъстващите ученици от предходния ден; 

 8. Доставката на обедите ще се извършва всеки учебен ден до 12:00ч. на адрес СУ „Д-р 

Петър Берон”, гр. Червен бряг ул. „Търговска” №25, като точната бройка на обедите се дава 

на база присъстващите/желаещи ученици за текущия ден. 

 9. Всяка доставка на хранителните продукти трябва да е придружена със сертификат от 

производителя за качество, произход и годност. 

 10. Доставката на закуските/ обедите ще се извършва със собствен транспорт с документ за 

превоз на храни. 

Известно ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност за декларирани неверни данни. 

 

……………….2021 г.                                                                                           Декларатор:……………………… 


