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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

на Столичния общински съвет
от 22.01.2015 година
За изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
провеждане на търгове и конкурси на СОС - Глава Четвърта „Конкурси за
организиране на ученическото столово хранене”.
На основание чл.79, във връзка с чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията
и реда за провеждане на търгове и конкурси в частта на Глава четвърта
„Конкурси за организиране на ученическото столово хранене”, както
следва:
I. В чл.52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Изменя досегашната ал.5
Настояща редакция:
Чл.52(5) Конкурсът се провежда съгласно утвърдена от кмета на
Столична община конкурсна документация по Приложение № 1.
Изменя се така:
Чл.52(5) Конкурсът се провежда съгласно документация по
Приложение № 1.
2. Досегашната ал.8, става ал.6
Настояща редакция:
Чл.52(8) „Конкурсната комисия се състои от 5 до 7 души. В
комисията могат да се включват: директорът и счетоводителят на

съответното училище, представител на Училищното настоятелство,
представител на районната администрация, юрист от районната
администрация, представител на Дирекция „Образование" при СО,
представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика. При липса на
Училищно настоятелство се включва представител на родителите.”.
Изменя се така:
Чл.52(6) „Конкурсната комисия се състои от минимум 7 души. В
комисията се включват: директорът и счетоводителят на съответното
училище, двама представители на Училищното настоятелство,
представител на районната администрация, юрист от районната
администрация, представител на Дирекция „Образование” при СО,
представител на СРЗИ - специалист по хранене и диетика и представител
на БАБХ - специалист по безопасност и качество на храните. Училищното
настоятелство може да покани и други родители като наблюдатели, без
право на глас.”.
II. В чл.53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.2:
Чл.53(2) „В края на всеки учебен срок Управителният съвет на
Училищното настоятелство съставя оценка относно качеството на
предлаганата услуга от Наемателя по договора, спазването на действащите
нормативни актове и изискванията по тях.”
III. Чл.55 става чл.54.
IV. Чл.56 става чл.55.
V. Чл.57 става чл.56, като се създава нова ал.2:
1. Чл.56 (2) „ В случай, че Училищното настоятелство установи, че в
рамките на един учебен срок в стола се хранят по-малко от половината от
записаните в началото на учебната година ученици, уведомява директора
на училището и дирекция „Образование” при СО с оглед установяване на
причините за отлива и отстраняването им.”.
2. Досегашната ал.2 става ал.3.
3. Създава се нова ал.4:
Чл.56(4) „В случаите по ал.3, в срок от 30 календарни дни се
организира нов конкурс. Новият договор се сключва от датата на реалното
предаване на обектите на спечелилия конкурса участник, а предходният е в
сила до датата на подписване на новия договор.”

VI. Чл.60 става чл.57 и се правят следните изменения и допълнения
Настояща редакция:
Чл.60 „Организацията на ученическото столово хранене,
изпълнението на договорите и контрола по изпълнението им, се съобразява
с изискванията на действащото законодателство и по специално с ПМС №
88/2000Г., „Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; Наредба №37
от 21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците" и Сборник с
рецепти за ученическо столово хранене, утвърден от МЗ.
Изменя се така:
Чл.57 „Организацията на ученическото столово хранене,
изпълнението на договорите и контрола по изпълнението им, се съобразява
с изискванията на действащото законодателство и по специално с ПМС №
88/2000 г., „Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на
продажби в търговските обекти чрез фискални устройства; Наредба № 37
от 21.07.2009 г. на МЗ за здравословно хранене на учениците” и Сборник с
рецепти за ученическо столово хранене, утвърден от МЗ; Наредба № 9 на
МЗХ от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и
ученици, чл.18 от Закона за храните от 15 октомври 1999 г. и Наредба № 23
на МЗ от 25.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 22.01.2015 г., Протокол № 75, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СО-6200-1166/14/09.01.2015 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.
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