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ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И 
БЮФЕТ-2017” ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И 

БЮФЕТ В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „МЛАДОСТ”

Във връзка с провеждането на КОНКУРС за „СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И БЮФЕТ- 
2017”, по отношение за ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СО РАЙОН 
„МЛАДОСТ” се нравят следните пояснения:

1. Прилагане на критерий 3.3. Критерий "Социална отговорност" за столово хранене

Текстът за ''СОмакс." се допълва по следния начин:
"СОмакс." е най-големият брой предложения за безплатен обяд от участник 

по всяка една от обособените позиции /не по-малко от 5% от учениците, които се 
хранят в стола на училището/.

Ако най-доброто предложение от участник е по-малко от 5% от учениците, които 
се хранят в стола на съответното училище, комисията ще прилага за СО Макс - 
минималния брой ученици (отговорящи на описаното условие) за всяко училище, 
дадени в следващата таблица:

Училище
брой

столуващи
ученици

минимален брой за 
СО Мах - 5% от 

столуващи
39 СУ 160 8
81 СУ 250 12
118 СУ 300 15
125 СУ 280 7
128 СУ 280 7
131 СУ 278 14
144 СУ 300 15
145 ОУ 260 13

Ако най-добро но предложение от участник е но-голямо от 5% от учениците, които 
се хранят в стола на съответното училище, комисията ще прилага за СО Макс -  
предложението, дадено от този участник.
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2. Прилагане на критерий 4.3. Критерий „Социална отговорност” за бюфет

Текстът за „Сомакс.” Се допълва по следния начин:
„СОмакс. Е най-големият брой предложения за безплатни закуски от 

участник по всяка една от обособените позиции (не но-малко от 5% от общия брой 
ученици от 5-ти до 10-ти клас в учебното заведение!.

Ако най-доброто предложение от участник е по-малко от 5% от общия брой 
ученици от 5-ти до 10-ти клас в учебното заведение, комисията ще прилага за 
СО Макс -  минималния брой ученици (отговорящи на описаното условие) за 
всяко училище, дадени в следващата таблица:

Училище
брой

ученици от 
5 до 10 клас

минимален брой за 
СО Мах -  5% от 

ученици 5-10 клас
39 СУ 252 13
81 СУ 588 30
118 СУ 302 16
125 СУ 650 33
128 СУ 308 16
131 СУ 167 9
144 СУ 550 28

Ако най-доброто предложение от участник е по-голямо ог 5% от общия биой 
ученици от 5-ти до 10-ти клас в учебното заведение, комисията ще прилага за СО 
Макс -  предложението, дадено от този участник.

Формулата съответстваща на критерии „ Социална отговорност”-20%, находяща 
се на стр.17 ог предоставената документация да се чете но следния начин:
СО = /СОп:СОмакс/х20

Изготвил 
Мл.Експерт 
П.Г еоргпева
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