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РАЗДЕЛ ІІ 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Предметът на настоящата поръчка обхваща дейностите по приготвяне и доставка на 

храна по диети за пациенти, хоспитализирани в КОЦ - Русе ЕООД.  
Участникът следва да осигурява безопасни, качествени и здравословни храни на 

пациентите, съгласно изискванията на Закона за храните и Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за 
хигиената на храните. 

Видовете диети и броят хранения на ден в тях са посочени в следната таблица:  
 

№ Диета Брой хранения 
1а течно-кашева 3 
1б заболявания на стомашно-чревния тракт   3 
9 при диабет  5 
15 обща диета 3 
КМ кисело мляко – 400 гр. 1 

 
Предложенията за изпълнение на поръчката следва да включват всяка една от 

изброените в настоящата техническа спецификация диета. 
 
 Примерни менюта на един храноден по всяка от диетите:  
 

ПРИМЕРНО МЕНЮ диета 1а 
Час Ден Грамаж Ден Грамаж 

 Понеделник  Петък  
Закуска Мляко  0,200 Чай  0,200 

Закуска 2 рохко сварени яйца 0,120 Млечна грис каша 0,120 

Обяд Слизеста овесена супа 0,300 Слизеста оризова супа  с 
добавянето масло 

0,300 

Обяд Суфле от пилешко, приготвено 
на пара 

0,250 Каша фрикасе с пилешко 
пасирано месо 

0,250 

Вечеря Оризова млечна каша 0,250 Стрита каша от ориз с мляко 0,250 

 Мляко 0,200 Мляко 0,200 

     
 Вторник  Събота  

Закуска Шипкова отвара 0,200 Чай  0,200 

Закуска Бисквити обикновени с мляко 
заляти 

0,120 Попара с извара 0,120 

Обяд Слизеста ечемична супа с 
добавянето на сметана. 

0,300 Крем супа от  пуешко смляно 
месо 

0,300 

Обяд Омлет на пара 0,250 Омлет на пара 0,250 

Вечеря Мусака телешко месо и 
тиквички 

0,250 Парено суфле от прясно 
приготвена стрита извара 

0,200 

 мляко 0,200 мляко 0,120 

     
 Сряда  Неделя  
Закуска Чай  0,120 Чай лайка  0,200 

Закуска Попара с извара 0,200 2 рохко сварени яйца 0,120 

Обяд Слизеста оризова супа, с 
добавянето масло  

0,300 Супа зеленчукова пасирана 0,300 
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Обяд Суфле от нетлъста риба, 
приготвено на пара или варено 

0,250 Каша от елда 0,250 

Вечеря Млечна каша сирене 0,250 Суфле от пилешко 0,250 

 Шипкова отвара 0,200 мляко 0,200 

     
 Четвъртък    
Закуска Чай  0,200   

Закуска Млечна грис каша 0,120   

Обяд Супа млечна 0,300   

Обяд Пиле задушено 0,250   

Вечеря Млечна каша сирене 0,250   

 мляко 0,200   

 
Забележка: Химичен състав и енергийна стойност на диетата: Протеини - 80 г (60-70 % 
животински), мазнини - 80-90 г (20 % растителни), въглехидрати - 200 г, готварска сол - 8 г, 
свободна течност - 1,5 л. Калоричност - 1900-2000 ккал. Препоръчвани и забранени храни и 
ястия в диетата - Хлябът и хлебните изделия се изключват от диетата. 

 
ПРИМЕРНО МЕНЮ диета 1б  

Час Ден Грамаж Ден Грамаж 
 Понеделник  Петък  
Закуска Чай 0,200 Чай 0,200 
Закуска Готова закуска 0,100 Готова закуска 0,100 
Обяд Супа слиз с ориз 0,300 Крем супа картофи 0,300 
Обяд Суфле от месо на пара с 

картофено пюре 
0,250 Пиле с ориз 0,300 

Вечеря Каша овесени ядки 0,250 Картофи огретен 0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Вторник  Събота  
Закуска Чай 0,200   
Закуска Готова закуска 0,100 Макарони със сирене 0,250 
Обяд Супа млечна с фиде 0,300 Супа зеленчукова пасирана 0,300 
Обяд Пилешки кюфтета на скара 0,120 Мусака кайма  картофи 0,300 
Обяд Задушен ориз 0,100   
Вечеря Огретен от тиквички 0,250 Млечна каша сирене 0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Сряда  Неделя  
Закуска Чай 0,200 Чай 0,200 
Закуска Готова закуска 0,100 Готова закуска 0,100 
Обяд Супа пиле 0,300 Кремсупа моркови 0,300 
Обяд Мусака кайма  картофи 0,300 Пиле задушено 0,300 
Вечеря Макарони със сирене 0,250 Мусака от картофи 0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Четвъртък    
Закуска Чай 0,200   
Закуска Готова закуска 0,100   
Обяд Супа картофи 0,300   
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Обяд Кренвирш варен 0,100   
Обяд Гарнитура ориз, моркови 0,100   
Вечеря Пудинг фиде 0,250   
 Хляб 0,150   

 
ПРИМЕРНО МЕНЮ диета 9 

Час Ден Грамаж Ден Грамаж 
 Понеделник  Петък  
Закуска Чай без захар 0,200 Чай без захар 0,200 
Закуска Колбас 50гр., маргарин 20гр. 0,070 Сирене 50гр. 0,050 
10,00 Ябълки 0,200 Прясно мляко без захар 0,200 
Обяд Супа картофи 0,300 Супа зеленчуци 0,300 
Обяд Руло Стефани, салата зеле 0,250 Пиле с прясно зеле 0,300 
16,00 Кисел нектар без захар 0,200 Ябълки 0,200 
Вечеря Зелен фасул яхния 0,250 Тиквички яхния/картофи 

яхния/ 
0,250 

 Хляб Грахам 0,350 Хляб Грахам 0,350 
     
 Вторник  Събота  
Закуска Чай без захар 0,200 Чай без захар 0,200 
Закуска Кашкавал 0,050 Яйце варено 1 бр. 
10,00 Мандарини 0,150 Ябълки 0,200 
Обяд Супа праз 0,300 Зеленчуков борш 0,300 
Обяд Телешко задушено 0,300 Дом.наденица скара, 

гарнит.зеле 
0,250 

16,00 Ябълки 0,200 Мандарини 0,150 
Вечеря Постен гювеч 0,250 Грах яхния 0,250 
 Хляб Грахам 0,350 Хляб Грахам 0,350 
     
 Сряда  Неделя  
Закуска Прясно мляко без захар 0,200 Чай без захар 0,200 
Закуска Кренвирш варен 0,100 Колбас 50гр., маргарин 20гр. 0,070 
10,00 Ябълки 0,200 Прясно мляко без захар 0,200 
Обяд Супа леща 0,300 Супа домати 0,300 
Обяд Кебапчета на скара 0,140 Шницел пане 0,120 
Обяд Гарнит.лютеница и 

стер.краставици 
0,150 Салата зрял боб с лук 0,100 

16,00 Айрян 0,200 Ябълки 0,200 
Вечеря Паприкаш яхния 0,250 Овчарски гювеч 0,250 
 Хляб Грахам 0,350 Хляб Грахам 0,350 
     
 Четвъртък    
Закуска Чай без захар 0,200   
Закуска Сирене 0,050   
10,00 Мандарини 0,150   
Обяд Супа спанак 0,300   
Обяд Пиле печено, гарнит.лютеница 0,200   
16,00 Кисело мляко 0,200   
Вечеря Постно зеле на фурна 0,250   
 Хляб Грахам 0,350   
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ПРИМЕРНО МЕНЮ диета 15 
Час Ден Грамаж Ден Грамаж 

 Понеделник  Петък  
Закуска Чай 0,200 Чай 0,200 
Закуска Готова закуска 0,100 Готова закуска 0,100 
Обяд Супа домати/спанак/ 0,300 Супа праз /леща/ 0,300 
Обяд Мусака кайма картофи 0,300 Кюфтета яхния 0,300 
Вечеря Тиквички с ориз 0,250 Постен гювеч с картофи 0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Вторник  Събота  
Закуска Чай 0,200  Макарони със сирене 0,250 
Закуска Маргарин 20гр. Кашкавал 50гр. 0,070   
Обяд Супа картофи 0,300 Супа пиле 0,300 
Обяд  Наденица запечена 0,250 Картофена яхния 0,300 
Обяд Гарнитура лютеница и пюре 0,150   
Вечеря Пълнени чушки-постни 0,250 Вегетарианска мусака 0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Сряда  Неделя  
Закуска Чай 0,200 Чай 0,200 
Закуска Готова закуска 0,100 Маргарин 20гр. Мармалад 

60гр. 
0,080 

Обяд Супа 
зеленчуци/боб/спанак/лопуш 

0,300 Супа топчета 0,300 

Обяд Скумрия на скара 0,150 Грах яхния/зрял боб  яхния/ 0,300 
Обяд Гарнитура картофи соте 0,100   
Вечеря  Зелеви сърми с ориз 0,250 Славянски гювеч  0,250 
 Хляб 0,150 хляб 0,150 
     
 Четвъртък    
Закуска Чай 0,200   
Закуска Готова закуска 0,100   
Обяд Супа леща 0,300   
Обяд Пиле с ориз 0,300   
Вечеря Огретен/яхния зелен боб/ 0,250   
 Хляб 0,150   

 
Изброените менюта са примерни, но предлаганите от участниците в хода на изпълнение 

на поръчката менюта следва стриктно да се придържат към изброените в примерните менюта 
видове храни, количества на храната, на месото - по брой дни и по количества, както и да са 
съобразени с изискванията, предвидени в „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията 
за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ и Наредба 
№ 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от 
министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г. 

 
Изисквания за качество на болничната храна: 

Болничната храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и 
калорийна стойност, посочени за Диети № 1а, 1б, 9, 15  в “Сборник рецепти за диетични ястия 
за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд.1984 г. на 
МЗ и Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, 
издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г. Месните продукти 



5 
 

следва да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайни колбаси не повече от 16 %, а за 
трайните колбаси не повече от 26 % от общата маса) и намалено съдържание на сол (за 
малотрайните колбаси не повече от 1,5 %, за трайните колбаси не повече от 2,2 % от общата 
маса).  
  Изпълнителят следва да доставя болничната храна при спазване грамажа на порциите, 
вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър 
външен вид и при стриктно съблюдаване на изискванията за хигиена, качество и енергийна 
стойност на храната, както и при прилагане на разнообразие на видовете ястия, съобразно 
нормите за болнично хранене.  

За приготвяне на храната следва да се използват висококачествени продукти, 
несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки. 

Всички партиди суровини и храни, които изпълнителят използва при изпълнението на 
поръчката, да са етикетирани и обозначени, съгласно Наредбата за изискванията за 
етикетирането и представянето на храните, и да се придружават от документи, 
удостоверяващи произхода им, тяхното качество и безопасност - декларация за съответствие, 
декларация на производителя, че продуктите не съдържат ГМО и не са вложени консерванти, 
стабилизатори, оцветители. 
  Съдовете или опаковката на храните да ги предпазват от дехидратиране и да отговарят 
на изискванията на Закона за храните и подзаконовите актове по прилагането му.  

 
Място и срокове за доставка. Получаване на болничната храна. Рекламации. 

 1. Болничната храна се доставя в чисти и дезинфекцирани плътно затварящи се 
транспортни термофорни съдове до отделенията на КОЦ-Русе ЕООД на следните адреси: 
- гр. Русе, ул. Независимост № 2 - КОЦ-Русе ЕООД – Отделение по лъчелечение, Отделение 
по медицинска онкология; 
- гр. Русе, ул. Независимост № 2 - Хирургичен блок на УМБАЛ КАНЕВ АД, етаж 9 - 
Отделение по онкологична хирургия, Отделение по онкологична урология, Отделение по 
анестезиология и интензивно лечение; 
- гр. Русе, ул. Стоян Заимов 2А – КОЦ-Русе ЕООД - Отделение по медицинска онкология 
(легла за палеативни грижи). 

2. Болничната храна се доставя ежедневно, три пъти дневно, в следните часови 
интервали:  
- закуска: от 6:30 ч. до 7:00 ч. (при диета № 9 се доставя и първа междинна закуска); 
- обяд: от 11:00 ч. до 11:30 ч. (при диета № 9 се доставя и  втора междинна закуска); 
- вечеря: от 17:00 ч. до 17:30 ч. 

3.  Болничната храна се предава от служител, определен от изпълнителя, на служител в 
отделението, определен от възложителя,  трикратно дневно по Експедиционен лист.  

4. Експедиционният лист се изготвя от изпълнителя за всяка доставка на храна, в два 
екземпляра. В него се документира дейността по предаване и получаване на болнична храна 
по отношение на вид и количество храна, час на предаване, наличие на рекламации и др. и 
тази дейност се удостоверява с подпис на служители, определени от изпълнителя, съответно 
възложителя.  
 5. При приемане на болничната храна, служител в отделението, определен от 
възложителя, в присъствието на служител, определен от изпълнителя, извършва контрол за 
съмнителни или видими признаци на развала, и за съответствие на количеството доставена 
храна със заявеното. Храната в опаковки за еднократна употреба се преглежда за изтекъл срок 
на минимална трайност.  

6. Рекламации по качеството и/или количеството на доставената болнична храна се 
правят в момента на нейното получаване. Възложителят, чрез определения служител в 
отделението, отразява рекламациите си в Експедиционния лист. 

7. При рекламация по отношение качеството на доставената болнична храна, 
изпълнителят е длъжен за своя сметка и риск в срок до 1 (един) час от получаване на 
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рекламацията, да достави суха храна, отговаряща по химичен състав и калоричност на готовата 
храна в количеството, заявено за съответното хранене. 

8. При рекламация по отношение количеството на доставената болнична храна, 
изпълнителят е длъжен за своя сметка и риск в срок до 1 (един) час от получаване на 
рекламацията, да достави суха храна, отговаряща по химичен състав и калоричност на готовата 
храна в количеството, необходимо за допълване размера на заявеното количество храна.  

9.  В случай на оспорване от страна на изпълнителя на предявена  рекламация по 
отношение качеството на храната, изпълнителят доставя за своя сметка и риск в срок до 1 
(един) час от получаване на рекламацията, суха храна в количеството, заявено от възложителя за 
съответното хранене, отговаряща по химичен състав и калоричност на готовата храна и в 
присъствието на упълномощено от възложителя лице предава контролните проби от всички 
рекламирани  храни на Българска агенция по безопасност на храните или на лаборатория, 
акредитирана по закона за храните, за изследване.  

 10. Резултатът от протокола от анализа на контролните проби е обвързващ за страните.   
 11. В случай, че резултатът потвърди отклонение на контролните проби от 

изискванията на Закона за храните, нормативните актове по прилагането му и изискванията на 
възложителя, разходите за изпитването на контролните проби и за доставената суха храна са 
за сметка на изпълнителя. 

 12. В случай, че резултатът потвърди съответствието на контролните проби с 
изискванията на Закона за храните, нормативните актове по прилагането му и изискванията на 
възложителя, разходите за изпитването на контролните проби и за доставената суха храна са 
за сметка на възложителя. 

 
Специфични задължения на изпълнителя: 

1. Да приготвя и доставя храна, която отговаря на изискванията за количество, качество 
и калорийна стойност, посочени в “Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за 
обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд.1984 г. на МЗ и Наредба № 1 
от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от министъра 
на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2018 г. Месните продукти да са с намалено 
съдържание на мазнини (за малотрайни колбаси не повече от 16 %, а за трайните колбаси не 
повече от 26 % от общата маса) и намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не 
повече от 1,5 %, за трайните колбаси не повече от 2,2 % от общата маса).  

2. Да приготвя болничната храна при спазване изискванията на Закона за храните и 
подзаконовите актове по прилагането му. За приготвяне на храната да използва 
висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки. 

3. Всички партиди суровини и храни, които използва при изпълнението на поръчката, 
да са етикетирани и обозначени, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и 
представянето на храните и да се придружават от документи, удостоверяващи произхода им, 
тяхното качество и безопасност - декларация за съответствие, декларация на производителя че 
продуктите не съдържат ГМО и не са вложени консерванти, стабилизатори, оцветители. 
  4. Съдовете или опаковката на храните да ги предпазват от дехидратиране и да 
отговарят на изискванията на Закона за храните и подзаконовите актове по прилагането му.  

      5. Да доставя продуктите, необходими за ежедневно приготвяне на храна, с транспорт, 
осигурен от него и за негова сметка, като превозните средства отговарят на хигиенните 
изисквания за транспорт на хранителни продукти.  

6. Доставената храна да включва пълно дневно меню, съобразно конкретния брой 
хранения на ден за всяка диета.  

7. Да доставя готовата храна до съответните звена на Възложителя в индивидуални за 
всяко звено термоустойчиви съдове, ежедневно, три пъти дневно, в следните часови 
интервали:  
- закуска: от 6:30 ч. до 7:00 ч. (при диета № 9 се доставя и първа междинна закуска); 
- обяд: от 11:00 ч. до 11:30 ч. (при диета № 9 се доставя и  втора междинна закуска); 
- вечеря: от 17:00 ч. до 17:30 ч. 
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Междинните закуски за диета № 9 се доставят заедно със закуската, съответно с обяда.  
8.  Едновременно с предаването на храната, да приема и използваната посуда, която 

следва да бъде измита и дезинфекцирана от него. При неизправност на съдовете, същите да 
бъдат подменяни за негова сметка и своевременно. 

9. Да съхранява при хладилни условия за срок от 48 часа контролни проби от всички 
доставени храни. Контролните проби не се включват в приемо-предавателния протокол за 
приемане на услугите за съответния период, съдържащ обобщен отчет за приготвената и 
доставената храна през месеца (включващ брой и видове диети по дни, получени порции).  

10.  При получаване на рекламация на болничната храна по утвърдения ред, в срок до 1 
(един) час от получаване на рекламацията да достави суха храна, отговаряща по химичен състав 
и калоричност на готовата храна, в необходимото количество.  

11. Всеки петък да предоставя на Възложителя (на хартия или сканирано по електронен 
път) Седмично меню за следващата седмица, изготвено от специалист с професионална 
квалификация «инструктор по хранене» или «диетолог».  

12. Да осигури възможност на възложителя да осъществява текущ контрол за начина на 
изпълнение на поръчката. 

13. Да приема заявки от Възложителя, отразяващи количествата и видовете храна за 
всяко хранене до 12.00 ч. на предходния ден, допълнителен /коригиращ требвателен лист до 
14.30 ч. и сутрин до 7.00 ч. - за постъпилите / изписаните болни след обяд и през нощта. 

14. В срок до 5 (пет) дни от изтичането на съответния месец, да представя на 
възложителя проект на приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за съответния 
период, съдържащ обобщен отчет за приготвената и доставената храна през месеца (включващ 
брой и видове диети по дни, получени порции).  

15. Да уведомява незабавно възложителя за възникването на технологични проблеми, 
които биха довели до промяна на уговореното меню. 
 

Задължения на Възложителя: 
1. До 12.00 ч. всеки работен ден предоставя на изпълнителя требвателен лист за храна 

за следващия ден.  В последния работен ден преди празнични дни, требвателен лист се 
представя за почивните дни и първия работен ден.  

2. До 14.30 ч. и сутрин до 7.00 ч. всеки ден, подава Допълнителен / коригиращ 
требвателен лист за постъпилите / изписаните болни след обяд и през нощта. Допълнителните 
требвателни листи отразяват не само допълнително требвани новопостъпили пациенти, а и 
намален брой диети за изписани и отказали болнична храна.  
 Възложителят си запазва правото да поръчва различни по вид и брой диети. 

Възложителят има правото в изключителни случаи да увеличава или намалява 
количеството на готовата храна, както и да изисква в рамките на цената за 1 храноден промени 
в състава, калоричността и вида на храната. 

Възложителят осъществява текущ контрол на изпълнителя за начина на изпълнение на 
поръчката по отношение на количествени и качествени показатели на приготвяната храна, 
текущи финансови документи за установяване стойността на вложените продукти. 
 
 

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата 
на влизане в сила на договора. 
 


