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Изх. № РД-09-5#3/06.02.2013 г. 
 
ДО УЧАСТНИЦИТЕ   
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА   
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  
„Доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения и 
обществена трапезария намиращи се на територията на Община Мъглиж по 
обособени позиции:  

• Обособена позоция №1 – Мляко и млечни продукти;  
• Обособена позиция №2 – Месо и месни продукти;  
• Обособена позиция №3 – Риба, рибни продукти и други морски храни; 
• Обособена позиция №4 - Яйца и яйчни продукти; 
• Обособена позиция №5 - Масла и мазнини; 
• Обособена позиция №6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; 
• Обособена позиция №7 - Картофи и кореноплодни; 
• Обособена позиция №8 - Варива; 
• Обособена позиция №9 - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, 

замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; 
• Обособена позиция №10 – плодове - пресни, замразени, изсушени, 

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, 
желета и компоти;  

• Обособена позиция №11 – Захар, захарни и шоколадови, мед; 
• Обособена позиция №12 - Подправки - пресни и изсушени; 
• Обособена позиция №13 - Други храни; 
• Обособена позиция №14 - Месни и месно-растителни консерви."  

 
Уважаеми участници, 

  
Във връзка с получено запитване по чл. 29 от ЗОП, даваме настоящото разяснение 

относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
детските и социалните заведения и обществена трапезария намиращи се на 
територията на Община Мъглиж по обособени позиции:  

• Обособена позоция №1 – Мляко и млечни продукти;  
• Обособена позиция №2 – Месо и месни продукти;  
• Обособена позиция №3 – Риба, рибни продукти и други морски храни; 
• Обособена позиция №4 - Яйца и яйчни продукти; 
• Обособена позиция №5 - Масла и мазнини; 
• Обособена позиция №6 - Зърнени храни и храни на зърнена основа; 
• Обособена позиция №7 - Картофи и кореноплодни; 
• Обособена позиция №8 - Варива; 
• Обособена позиция №9 - зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, 

изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове; 
• Обособена позиция №10 – плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, 

под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти;  



• Обособена позиция №11 – Захар, захарни и шоколадови, мед; 
• Обособена позиция №12 - Подправки - пресни и изсушени; 
• Обособена позиция №13 - Други храни; 
• Обособена позиция №14 - Месни и месно-растителни консерви."  

 
ВЪПРОС 1: Съобразно обявлението за обществената поръчка, приложената 

документация и обявените условия в нея е необходимо разработването на „Работна 
програма, включваща предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката, 
както и обяснение на потенциалните предпоставки ( допускания ) и рискове, които 
могат да възникнат и окажат влияние върху изпълнението на договора съгласно 
изискванията на Техническата спецификация”.  В тази връзка са изброени 
няколко вида рискове, както е и поставено условие кандидатите „да не се 
ограничават само до изброените”, моля да бъдат посочени ясно, конкретно и 
разбираемо всички рискове, които желаете да бъдат разработени от наша страна. 

 
ВЪПРОС 2: Моля да ни бъде разяснено какво точно се имате в предвид под: 

- „Трудности от атмосферни влияния” 
-„Трудности от неподходящи метеорологични условия”? 
 
ВЪПРОС 3: С оглед на това, че всички изброени от Вас рискове касаят 

организацията на изпълнението, моля да разясните какви други рискове е 
необходимо да бъдат включени  в «Рискове свързани с организацията на изпълнене»? 

 

 Ви даваме следното разяснение: 
Относно Въпрос №1: Поставянето на изискване за разработване на Работна 

програма, като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката, е във 
връзка с индивидуалното виждане на всеки един участник, как смята да осъществи 
изпълнението на поръчката, отчитайки всички дейности по изпълнението и евентуални 
рискове, настъпването на които биха затруднили по един или друг начин изпълнението 
на договора. Работната програма представлява предложение за изпълнение на поръчката 
от всеки един от участниците и в този смисъл тя визира само основните, задължителните 
елементи, които следва да се разгледат, но не и единствените и окончателните. В този 
ред на мисли е и изискването на Възложителя относно частта от Работната програма, 
касаеща рисковете. Възложителят е посочил следното: "Рискове, които могат да 
окажат влияние върху изпълнението на договора за доставка на хранителни продукти, 
но не се ограничават само до изброените: 

• Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността 
за изпълнение на доставките в това число 

- Трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси 
- Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия 
- Други времеви рискове  /забава в срока и неспазване честотата на 

доставките, несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на 
вид и спецификации на продуктите  

• Рискове свързани с организацията на изпълнение; 
• Рискове свързани с промяна в законодателството." 

 С този текст Възложителят указва на участниците да разработят всички рискове, 
които те считат за възможни да настъпят в процеса на изпълнение на договора, като 
задължително изисква от тях да се разгледат посочените горе три риска. Другите 
възможни рискове, които участниците следва да разгледат са по предложение и 
индивидуална преценка на всеки един от тях и ако Възложителят посочи възможни 
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такива, то би се изгубил смисъла на разработването и представянето на Работна 
програма, като индивидуално предложение за изпълнение на поръчката, в тази й част. 
 

Относно Въпрос №2 и Въпрос №3: Поставянето на изискване за разработване на 
Работна програма, като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката, 
касае индивидуалното виждане на всеки един участник, как точно смята да осъществи 
изпълнението на поръчката, отчитайки всички дейности и евентуални рискове, 
настъпването на които биха затруднили по един или друг начин изпълнението на 
договора. Работната програма представлява предложение за изпълнение на поръчката от 
всеки един от участниците и в този смисъл тя е индивидуалната им преценка относно 
подхода и стратегията за изпълнение на договора, както и относно видовете рискове, 
които биха затруднили това изпълнение.  
 В този ред на мисли ако Възложителят отговори на въпроси №2 и №3 би 
означавало да се отнеме функцията на участниците самостоятелно да развият 
предложението си за изпълнение на поръчката като се водят от основните параметри, 
заложени в Работната програма, а оттам и да наруши индивидуалносто право на всеки 
участник да предложи и развие своите собствени виждания за изпълнение на договора и 
би се изгубил смисъла на разработването и представянето на Работната програма като 
документ, касаещ изпълнението на поръчката от съответния участник. 
 
 
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ 
Кмет на Община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 


