
 

МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА  

на съдържанието подадените предложения за участие в конкурс за „Обществена трапезария“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-3.002 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” по Заповед  №554/20.08.2018г. на Кмета на Община Пещера 

 

Предложение: …………………………………………   

 

За класиран на първо място се обявява кандидатът, получил най-голям общ брой точки. 

Общият брой точки се формира като сбор от получените точки по всеки един критерий. 

При равен брой точки за класиран на първо място се обявява кандидатът, получил по-

голям брой точки по критерий № 1.5.  

 

1. Релевантност на предложената програма за 

развитие на социална/и услуга/и:  

Максимален  

общ брой 

точки   

100   

Обосновка и Мотиви 

1.1.Опит на кандидата в предоставянето на 

социални услуги и търговска репутация - 20 

точки получава кандидатът с най-голям опит в 

предоставянето на социални услуги. Под най-

голям опит на кандидата се разбира най-дълго 

да е предаставял подобна услуга на най-голям 

брой потребители. Всички останали кандидати, 

които отговарят на изисквания на Възложителя 

получават 10 точки. 

 

20  

1.2.Предложено меню - 20 точки получава 

кандидатът, който предлага най-разнообразно 

меню, включващо съдържание на месо повече 

от три пъти седмично. Всички останали 

кандидати, които отговарят на изисквания на 

Възложителя получават 10 точки. 

 

20  

1.3.Предложен десерт – 10 точки получава 

кандидата, който предвижда при икономии 

предоставянето на десерт поне веднъж 

седмично. Кандидатите, които не предвиждат 

при икономии предоставянето на десерт поне 

веднъж седмично получават 0 точки.  

 

10  

1.4. Материална база и технически, финансов и 

административен капацитет, организационни 

работни процеси и осигурена складова база – 30 

30  



точки получава кандидатът с най-добре 

изградена материална база /базата да дава 

възможност процесите за приготвяне на храна 

да са изцяло или частично автоматизирани, 

процесите да са организирани съгласно 

разработена и внедрена система за управление 

на качеството и  безопасността на храните ISO 

9001: 2008 и ISO 22000:2005 или еквиваленти / 

и налично оборудване, за приготвяне на храна и 

осъществяване процеса на хранене, както и 

технически, финансов и административен 

капацитет, организационни работни процеси и 

осигурена складова база. Всички останали 

кандидати, които отговарят на изисквания на 

Възложителя получават 10 точки. 

 

1.5.Механизми за недопускане на разхищение на 

храни - 20 точки получава кандидата с най-ясна 

визия за механизмите за недопускане на 

разхищение на храните. Под ясна визия се 

разбира описание на рисковете за разхищение 

на храни и начина на предотвратяване им. Този 

кандидат, който посочи най-голям брой 

потенциални рискове с описани механизми за 

предотвратяването им получава 20 точки. 

Всички останали кандидати получават 10 

точки.  

 

20  

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:  100 точки   

  

 

  

  

 

КОМИСИЯ В 

СЪСТАВ: 
ИМЕ и ФАМИЛИЯ ПОДПИС ДАТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
 

ЧЛЕНОВЕ: 

  
 

  
 

  
 

  

 


