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Приложение № …..
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА
БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА КАТЕГОРИИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО НАРЕДБА 11/2005 Г. НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Върху ваучерите да е изписано, че са за безплатна храна на служителите по
Наредба 11/2005г. на МТСП и МЗ.
1.1. Ваучерите за храна се отпечатват от лице, получило разрешение за осъществяване на
дейност като оператор от министъра на финансите по реда на чл. 9, ал.4 от Наредба №7 от
09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност
като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор;
1.2. Всеки ваучер за храна има серия и номер, които позволяват неговото
индивидуализиране и проследяване. Ваучерът за храна задължително съдържа:
1.3. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, данъчен номер БУЛСТАТ;
1.4. Фирма, данъчен номер и БУЛСТАТ на работодателя;
1.5. Номинална стойност на един ваучер за храна е 2 (два) лева .
1.6. Срок на валидност на ваучера за храна;
1.7. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез
ваучери за храна;
1.8. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения
ваучер;
1.9. Най-малко пет способа за защита;
1.10. Място за поставяне на дата и печат на доставчика.
2. Прогнозната стойност на ваучерите е до 70 000 лева без ДДС.
3. Номиналната стойност на един ваучер за храна е 2 (два) лева.
4. Върху лицевата страна на ваучера да се отпечата текст, посочващ групите храни,
които могат да бъдат закупени:
4.1.Млечни продукти - всички видове млека, сирена и други производни.
4.2.Местни продукти - в т.ч. колбаси, филета.
4.3. Хляб, хлебни и тестени изделия.
4.4. Захар, захарни и сладкарски изделия.
4.5. Плодове, зеленчуци и производни от тях.
4.6.Местни, рибни, плодови и зеленчукови консерви.
4.7.Безалкохолни и натурални плодови и зеленчукови сокове.
4.8.Кафе и чай.
5. Срок за доставка - срокът за доставка на отпечатаните ваучери е пет работни дни
след получаване на банковите преводи на сумите за номинална стойност на поръчаните
ваучери и възнаграждението по отпечатването и доставката на ваучерите.

Изпълнителят се задължава да заменя в срок до 10 (десет) работни дни ваучери,
негодни за ползване, поради технически несъответствия с изискванията за приемането им в
търговските обекти, считано от датата на постъпване на ваучерите при Изпълнителя.
5. Изпълнителят незабавно уведомява Възложителя при откриване на процедура за
отнемане на Разрешението за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
възстановява размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери.

