
































№ артикул мярка

прогнозно 

количество Описание

1 Извара суроватъчна в разфасовка по 1 кг. кг. 30 кг.

ТД на производителя, отговаря на БДС 889-80 или еквивалент,

първо качество в пакети по 1 кг. Водно съдържание не повече от

78%, киселинност °Т не повече от 250.

2
Кашкавал от краве мляко – произведено от 

сурово мляко без растителни мазнини
кг. 450 кг.

Да отговаря на БДС 14:2010 или еквивалент. Мирис, вкус и аромат -

специфичен. Аромат-свойствен на зрял кашкавал. Срок на зреене -

60дни. Опаковка – полиетиленова, вакуумирана, с ясна маркировка

на предприятието производител и дата на производство.

Съдържание на готварска сол до 2%.

3
Кисело краве мляко с масленост 3.6%, в 

разфасовка по 0.400 кг. (кофичка).
бр. 4 800 бр.

БДС 12: 2010. Състояние-гладка, блестяща повърхност, хомогенна 

сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно 

млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с 

фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са 

отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение. 

Сухо вещество- над 8,5%, киселинност Т-100-110. Без растителни 

мазнини, консерванти и сгъстители.

Мляко и мечни продукти

обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 103 "Патиланско царство" 

Приложение 02.2. - Техническа спецификация - специфични изисквания към хранителните продукти 



4
Кисело краве мляко с масленост 2% в 

разфасовка по 0.400 кг. (кофичка).
бр. 600 бр.

БДС 12: 2010. Състояние-гладка, блестяща повърхност, хомогенна 

сметанообразна маса. Вкус и аромат-специфични, приятно 

млечнокисели, характерни за използвания вид мляко. Етикетът с 

фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, където са 

отразени датата на годност, партидата, температурата на съхранение. 

Сухо вещество- над 8,5%, киселинност Т-100-110. Без растителни 

мазнини, консерванти и сгъстители.

5
Масло от краве мляко, масленост 82%, в 

разфасовка по 0,250 кг. 
бр 800 бр.

ТД на производителя. Произведено от сурово мляко, което отговаря 

на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на 

Регламент (ЕО) 853/2004 и да отговаря на изискванията на Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г.  Първо качество. Без наличие на други растителни 

мазнини, без оцветители, консерванти и др. Цвят – кремав до светло 

жълт, вкус и мирис специфични. Масленост като млечни мазнини, не 

по- малко от 82 % от сухото вещество. Водно съдържание не-повече 

до 16%. Строеж – еднороден.



6
Масло от краве мляко, масленост 82%, в 

разфасовка по 0,125 кг. 
бр. 2 000 бр.

ТД на производителя. Произведено от сурово мляко, което отговаря 

на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на 

Регламент (ЕО) 853/2004 и да отговаря на изискванията на Регламент 

(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 г.  Първо качество. Без наличие на други растителни 

мазнини, без оцветители, консерванти и др. Цвят – кремав до светло 

жълт, вкус и мирис специфични. Масленост като млечни мазнини, не 

по- малко от 82 % от сухото вещество. Водно съдържание не-повече 

до 16%. Строеж – еднороден.

7
Прясно пастьоризирано мляко с масленост 

3,6 %, в разфасовка по 1 л., (кутия).
л. 4 500 л.

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без 

съдържание на сухо мляко,  растителни мазнини, консерванти и 

сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се 

консистенция. Цвят-бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис- 

специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или 

неприятен привкус и мирис.

8
Прясно пастьоризирано мляко с масленост 

2 %, в разфасовка по 1 л., (кутия).
л. 500 л.

ТД на производителя. Произведено от сурово краве мляко, без 

съдържание на сухо мляко,  растителни мазнини, консерванти и 

сгъстители. Еднородна течност без утайка или точеща се 

консистенция. Цвят-бял със слабо кремав оттенък. Вкус и мирис- 

специфичен чист млечен вкус, слабо сладникав, без страничен или 

неприятен привкус и мирис.



10
Заквасена  сметана в разфасовка по 0,400 

кг., (кофичка).
бр. 50 бр

ТД на производителя. Масленост 20%. Без наличие на растителни 

мазнини, синтетични оцветители и консерванти.

№ Артикул Мярка 
Прогнозни 

количества  
Техническа спецификация, описание 

1
Мляно месо смес: 60% телешко месо и 40% 

свинско месо,  разфасовка по 0,500 кг.
кг. 500 кг.

Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от

12,5% от общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1,5%

от общата маса). Външен вид - хомогенна маса с равномерно

разпределени парченца месо и тлъстини. Цвят – бледокафяв до

червен. Мирис- свойствен за прясно месо.

2
Мляно месо 100% телешко месо, 

разфасовка по 0,500 кг.
Кг. 100 кг.

Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от

12,5% от общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1,5%

от общата маса). Външен вид - хомогенна маса с равномерно

разпределени парченца месо и тлъстини. Цвят – бледокафяв до

червен. Мирис- свойствен за прясно месо.

3 Заешко месо – охладено кг. 100 кг. ТД на производителя.

9
Краве сирене/бяло саламурено, в 

разфасовка по 8 кг  в кофа със саламура
кг. 700 кг.

БДС 15:2010. Консистенция-умерено твърда, еластична. Разрезна 

повърхност и строеж- гладка, с порцеланов лом, без открояване на 

пластовете, без бактериални шупли, без трошливост. Цвят- бял със 

слабокремав оттенък. Вкус и мирис-специфични за зрял продукт, със 

задължително преминал технологичен срок на зреене, умерено 

солен, с изразена киселинност.Съдържание на готварска сол до 3,5%.

"Месо и месни продукти" 



4
Пиле охладено разфасовка от 1,500 кг, до 

2,500 кг.
кг. 400 кг. ТД на производителя.

5
Пиле замразено разфасовка от 1,500 кг, до 

2,500 кг.
кг. 200 кг.

По БДС 12180-74 или еквивалентен ТД на производителя, замразено 

при температура минус 18 градуса С.

6
Пилешко бутче, охладено, обезкостено без 

кожа
кг. 250 кг.

По БДС 12180-74 или еквивалентен ТД на производителя,с нето 

тегло около 0,250 кг. за брой. Доставка до 8 бр. в опаковка

7
Пилешко бутче, замразено, обезкостено без 

кожа
кг. 200 кг.

По БДС 12180-74 или еквивалентен ТД на производителя, замразени 

при температура минус 18 градуса С, с нето тегло около 0,250 кг. за 

брой. Доставка до 8 бр. в опаковка

8
Пилешко филе от гърди, обезкостени без 

кожа
кг. 50 кг. ТД на производителя.

9 Свинско месо - шол охладен кг. 260 кг.

ТД на производителя. Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, съответстващ на прясно 

месо.

10 Свинско месо - бут охладен кг. 260 кг.

ТД на производителя. Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, съответстващ на прясно 

месо.

11 Телешко месо - шол охладен кг. 300 кг.

ТД на производителя. Месото да е без видими тлъстини и 

сухожилия. С еластична консистенция. Цвят  и мирис, съответстващ 

на прясно месо.

12 Агнешко месо бут-охладен кг. 50 кг.
ТД на производителя. С еластична консистенция. Цвят  и мирис, 

съответстващ на прясно месо.

13 Шунка, разфасовка по 1 кг кг. 30 кг.
ТД на производителя. С еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.

14 Пуешки гърди, обезкостени без кожа Кг. 50 кг. ТД на производителя.

15
Пуешко бутче, охладено, обезкостено, без 

кожа
Кг. 35 кг.

По БДС 12180-74 или еквивалентен ТД на производителя, с нето 

тегло около 0,250 кг. за брой. Доставка до 8 бр. в опаковка



16
Пуешко бутче, замразено, обезкостено, без 

кожа 
кг. 20 кг

По БДС 12180-74 или еквивалентен ТД на производителя, замразени 

при температура минус 18 градуса С, с нето тегло около 0,250 кг. за 

брой. Доставка до 8 бр. в опаковка

№ Артикул Мярка 
Прогнозни 

количества  
Техническа спецификация, описание 

1 Риба - тилапия, филе замразено кг. 150 кг. ТД на производителя

2 Сьомга филе, охладено кг. 100 кг. ТД на производителя

3 Риба – мерлуза, филе замразено кг. 150 кг.
ТД на производителя. Без кожа, гръбначни кости и вътрешности, 

филетирана, замразено при температура минус 18 градуса С

4 Риба - хек, филе, замразено кг. 150 кг.
ТД на производителя. Без кожа, гръбначни кости и вътрешности, 

филетирана, замразено при температура минус 18 градуса С

№ Артикул Мярка 
Прогнозни 

количества  
Техническа спецификация, описание 

1
Домашна юфка, разфасовка в пакет по 

0,200 кг.
бр 600 бр. ТД на производителя. Без оцветители.

2
Козунак, разфасовка 1кг, в индивидуална 

опаковка (плик). 
бр 20 бр.

ТД на производителя. Произведен от козуначено тесто с брашно 

пшенично тип 500, произведено по УС „България“, мая, сол, захар, 

прясно краве мляко, прясно краве масло, слънчогледово масло, яйца, 

стафиди и есенция. Без оцветители, набухватели, консерванти.

„Риба и рибни продукти“

"Хляб и тестени изделия"



3
Козуначено руло с мармалад - разфасовка 

1кг, в индивидуална опаковка (плик).
бр 50 бр.

ТД на производителя. Произведен от козуначено тесто с брашно 

пшенично тип 500, произведено по УС „България“, мая, сол, захар, 

прясно краве мляко, прясно краве масло, слънчогледово масло, яйца 

и есенция. Без оцветители, набухватели, консерванти.

4
Кифла с локум – разфасовка 0,100 кг., в 

индивидуална опаковка (плик).
бр 400 бр. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

5
Кифла с мармалад – разфасовка 0,100 кг., в 

индивидуална опаковка (плик).
Бр. 400 бр. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

6
Кашкавалка – разфасовка 0,100 кг., в 

индивидуална опаковка (плик).
бр 400 бр. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

7
Рогче – разфасовка 0,100 кг., в 

индивидуална опаковка (плик).
бр 400 бр. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

8 Тесто за пица– разфасовка 1 кг кг 100 кг. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

9
Хляб тип “Добруджа” тостерен, разфасовка 

по  0,500 кг., индивидуална опаковка.
бр 400 бр.

Произведен по УС „България“ за типа хляб. Форма продълговата без

странични издутини и деформации; повърхност - гладка без

механични замърсявания, изпичане – добро, среда – без признаци на

клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на

пипане след третия час от изпичането; шупливост–равномерна;

еластичност – след натискане възстановява първоначалната си

форма; вкус и мирис – приятни и свойствени за този вид хляб. Без

оцветители, консерванти и други добавки, страничен привкус и

мирис.



10
Хляб тип “Добруджа” тостерен, разфасовка 

по  0,650 кг., индивидуална опаковка.
бр 400 бр.

Произведен по УС „България“ за типа хляб. Форма продълговата без

странични издутини и деформации; повърхност - гладка без

механични замърсявания, изпичане – добро, среда – без признаци на

клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на

пипане след третия час от изпичането; шупливост–равномерна;

еластичност – след натискане възстановява първоначалната си

форма; вкус и мирис – приятни и свойствени за този вид хляб. Без

оцветители, консерванти и други добавки, страничен привкус и

мирис.

11
Хляб тип “Добруджа” тостерен, разфасовка 

по  0,830 кг., индивидуална опаковка.
бр 900 бр.

Произведен по УС „България“ за типа хляб. Форма продълговата без

странични издутини и деформации; повърхност - гладка без

механични замърсявания, изпичане – добро, среда – без признаци на

клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на

пипане след третия час от изпичането; шупливост–равномерна;

еластичност – след натискане възстановява първоначалната си

форма; вкус и мирис – приятни и свойствени за този вид хляб. Без

оцветители, консерванти и други добавки, страничен привкус и

мирис.

12
Хляб - пълнозърнест тостерен, разфасовка 

по  0,830 кг., индивидуална опаковка.
бр 4 000 бр.

Произведен по УС „България“ за типа хляб – пълнозърнест 

пшеничен хляб



13
Хляб - типов нарязан, разфасовка по  0,650 

кг., индивидуална опаковка.
бр 100 бр.

Произведен по УС „България“ за типа хляб. Форма продълговата без

странични издутини и деформации; повърхност - гладка без

механични замърсявания, изпичане – добро, среда – без признаци на

клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е влажна на

пипане след третия час от изпичането; шупливост–равномерна;

еластичност – след натискане възстановява първоначалната си

форма; вкус и мирис – приятни и свойствени за този вид хляб. Без

оцветители, консерванти и други добавки, страничен привкус и

мирис.

14
Бутер тесто разфасовка от 0,800 кг, в 

индивидуална опаковка.
бр 300 бр. ТД на производителя. Без оцветители и консерванти.

15
Кори за баница точени разфасовка от 0,500 

кг, в индивидуална опаковка.
бр 300 бр. ТД на производителя. Без оцветители, набухватели, консерванти.

16
Погача в разфасовка от 1кг., в 

индивидуална опаковка.
бр 15 бр.

ТД на производителя. Произведено от обикновено тесто с пшенично 

брашно тип 500, произведено по УС „България“. Без оцветители и 

консерванти.

17
Погача в разфасовка от 2кг., в 

индивидуална опаковка.
бр 15 бр.

ТД на производителя. Произведено от обикновено тесто с пшенично 

брашно тип 500, произведено по УС „България“. Без оцветители и 

консерванти.

18
Баница със сирене в разфасовка от 1 кг, в 

индивидуална опаковка.
бр 20 бр.

ТД на производителя. Произведено от обикновено тесто с пшенично 

брашно тип 500, произведено по УС „България“. С пълнеж от сирене 

от краве мляко . Без оцветители, набухватели, консерванти.

19
Баничка със сирене в разфасовка от 0,100 

кг, в индивидуална опаковка.
бр 400 бр.

ТД на производителя. Произведено от обикновено тесто с пшенично 

брашно тип 500, произведено по УС „България“. С пълнеж от сирене 

от краве мляко . Без оцветители, набухватели, консерванти.

„Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни”



№ Артикул Мярка
Прогнозни 

количества
Техническа спецификация, описание

1
Бакпулвер в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
бр. 80 бр.

ТД на производителя. Смес от сода бикарбонат, пирофосфат и 

нишесте.

ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

4 Макарони разфасовка от 0,400 кг., пакет Бр. 600 бр.

ТД на производителя. Произведени 100% от пшеничен грис и вода, с 

яйца. Без оцветители. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

5 Боб зрял в разфасовка по 1 кг., пакет. кг. 150 кг.

ТД на производителя. Боб I-во качество с нормално развити здрави 

зърна, с бял цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без 

начупени зърна и следи от вредители, чист, без наличие на чужди  

примеси. Да няма неспецифичен мирис и/или вкус.

6
Брашно тип 500, в разфасовка по 1 кг., 

пакет.
кг. 300 кг.

Брашно „Бяло“ произведено по утвърден стандарт „България”. Цвят-

бял до светлокремав, мирис характерен за съответния тип брашно

без мирис на плесен и друг несвойствен мирис. Вкус специфичен без

горчивина, киселина и друг привкус. Без складови вредители и /или

следи от тяхната дейност.

7 Брашно типово разфасовка от 1 кг., пакет. Кг. 20 кг.

Брашно произведено по утвърден стандарт „България”. Мирис

характерен за съответния тип брашно без мирис на плесен и друг

несвойствен мирис. Вкус специфичен без горчивина, киселина и

друг привкус. Без складови вредители и /или следи от тяхната

дейност.

2
Макарони без глутен, в разфасовка от 0,400 

кг., пакет.
бр. 50 бр.

3
Макарони пълнозърнести, в разфасовка от 

0,400 кг., пакет.
Бр. 50 бр.



8
Брашно пълнозърнесто разфасовка от 1 кг., 

пакет.
Кг. 20 кг.

Брашно произведено по утвърден стандарт „България”. Мирис

характерен за съответния тип брашно без мирис на плесен и друг

несвойствен мирис. Вкус специфичен без горчивина, киселина и

друг привкус. Без складови вредители и /или следи от тяхната

дейност.

9 Ванилия в разфасовка по 0,002 кг., пакетче. бр. 1600 бр.

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или 

загуба на влага и летливи вещества.

10
Грис пшеничен в разфасовка по 1 кг., 

пакет.
кг. 70 кг.

ТД на производителя. Пшеничен грис от подбрани зърна мека 

пшеница. След сваряване става мек и кремообразен.

11
Грис царевичен в разфасовка по 1 кг., 

пакет.
Кг. 20 кг.

ТД на производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

12
Дафинов лист – сух, в разфасовка по 0,010 

кг., пакетче.
Бр. 20 бр.

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или 

загуба на влага и летливи вещества.

13
Джоджен – сух в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
Бр. 70 бр.

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или 

загуба на влага и летливи вещества.

14
Захар бяла, кристална в разфасовка по 1 кг. 

, пакет.
кг. 600 кг.

„Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване на 

изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 209 от 

11.09.2002 г

15
Захар – пудра в разфасовка по 0,500 кг., 

пакет.
Бр. 70 бр. ТД на производителя.

16 Какао  в разфасовка по 0.050 кг., пакетче. Бр. 80 бр.

Да отговаря на Наредба за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти, приета с ПМС №251 от 06.11.2002 г.(ДВ, 

бр. 107 от 2002 г.).

17 Канела в разфасовка по 0,010 кг., пакетче. Бр. 60 бр.

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или 

загуба на влага и летливи вещества.



ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

20 Леща в разфасовка по 1 кг., в пакет. кг. 130 кг.
ТД на производителя. Леща І-во качество, от здрави, средно големи 

зърна с високи вкусови качества.

21 Лющен боб в разфасовка по 1 кг., в пакет. кг. 30 кг.

ТД на производителя. С нормално развити здрави зърна, присъщи за 

сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и следи от 

вредители, чист, без наличие на чужди  примеси. Да няма 

неспецифичен мирис и/или вкус.

22
Целина суха, в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
бр. 50 бр. ТД на производителя.

23
Риган сух, в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
Бр. 60 бр. ТД на производителя.

24
Девесил сух, в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
Бр. 60 бр. ТД на производителя.

25
Бишкоти  без палмово масло, в разфасовка 

по 0,400 кг., пакет.
Кг. 100 кг. ТД на  производителя. Без оцветители и консерванти.

26
Мюсли с 40% парченца плод, в разфасовка 

по 1 кг., пакет
кг. 80 кг.

ТД на  производителя. Без оцветители и консерванти. Без признаци 

на видимо плесенясване,  с наличие на складови вредители и /или 

следи от тяхната дейност.

27 Нахут в разфасовка по 0,500 кг. в пакет кг. 10 кг.
ТД на  производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

28
Нишесте – пшенично, натурално, в 

разфасовка по 0,060 кг.-0,100 кг., в пакет.
бр. 100 бр.

ТД на производителя. Прах с включени безвредни бои за хранителни 

цели. Боята да отговаря на аромата на есенцията. Не се допуска 

смесването на отделни видове нишесте.

29
Нишесте – десертно, в разфасовка по 

0,060кг.-0,100 кг. в пакет
Бр. 600 бр. ТД на  производителя. Без оцветители и консерванти.

18 Кус кус - в разфасовка по 0,400 кг., пакет. бр. 550 бр.

19
Кус кус пълнозърнест, в разфасовка по 

0,400 кг., пакет
Бр. 100 бр.



30
Обикновени бисквити без палмово масло– 

в разфасовка по 0,200 кг. ±30 гр., в пакет.
бр. 1700 бр. ТД на  производителя. Без оцветители и консерванти.

31
Овесени ядки - в разфасовка от 1 кг., в 

пакет.
кг. 50 кг.

ТД на производителя. Фини люспи от 100% овес, без примеси. Без 

оцветители. Без признаци на видимо плесенясване, с наличие на 

складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

32
Олио БДС – разфасовка от 1 литър, 

опаковка – чисти и сухи PVC бутилки. 
л. 350 л.

Произведено по браншови стандарт. Слънчогледово масло получено 

от слънчогледови семена чрез пресуване, екстрахиране и 

рафиниране. Външен вид – бистро, без утайки и без примеси; при 

20˚С. Да бъде І-во качество със светложълт цвят. Вкус и мирис – 

приятни, характерни за прясно рафинирано слънчогледово масло, 

без страничен привкус и мирис. Влага не повече от 0.10%. Всяка 

бутилка да бъде маркирана с художествено оформен етикет, 

съдържащ информация за производителя, дата на производство, срок 

на годност.

33
Ориз „Екстра качество“, в разфасовка от 1 

кг., в пакет.
кг. 330 кг.

ТД на производителя. С едри, обли и без начупени и увредени от 

вредители зърна, с бяло оцветяване, без мирис на мухъл и запарено, 

без обрашняване, да не съдържа живи или мъртви вредители.

ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

ТД на производителя. Без оцветители.

Без признаци на видимо плесенясване,  с наличие на складови 

вредители и /или следи от тяхната дейност.

36
Сода бикарбонат в разфасовка по 0,100 кг., 

пакетче.
бр. 30 бр.

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или 

загуба на влага и летливи вещества.

34
Спагети пълнозърнести в разфасовка по 

0,400 кг., пакет.
бр. 25 бр.

35 Спагети в разфасовки по 0,400 кг. в пакет Бр. 100 бр.



37
Сол – йодирана, в разфасовка по 1 кг., 

пакет.
кг. 100 кг.

Да отговаря на Наредбата за изискванията към състава и 

характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС № 23 

от 30 януари 2001г.(ДВ., бр.11 от 2001г.) , посл. изм. ДВ 

бр.58/30.07.2010 г.) 

38
Фиде пълнозърнесто в разфасовка по 0,400 

кг. в пакет
бр. 25 бр.

ТД на производителя. Без оцветители. Без признаци на видимо 

плесенясване,  с наличие на складови вредители и /или следи от 

тяхната дейност.

39 Фиде в разфасовка по 0,400 кг., пакет. бр. 330 бр.

ТД на производителя. Без оцветители. Без признаци на видимо 

плесенясване,  с наличие на складови вредители и /или следи от 

тяхната дейност.

40
Чай – билков, разфасовка по 20бр. пакети 

от 1,5 гр. в картонена кутия.
кутия 350 кутии

ТД на производителя. Да не съдържа кофеин, оцветители и 

овкусители. 

41
Чай – плодов, разфасовка по 20бр. пакети 

от 1,5 гр. в картонена кутия.
кутия 90 кутии

ТД на производителя. Да не съдържа кофеин, оцветители и 

овкусители. 

42
Червен пипер в разфасовка по 0,100 кг., 

пакетче.
бр. 210 бр.

ТД на производителя. Сладък, багрилно вещество в единица по 

ASTA- не по-малко от 125. Влага в  % не повече от 10.

43
Чубрица - суха ронена, в разфасовка по 

0,010 кг., пакетче.
бр. 250 бр.

ТД на производителя. Сушени и наронени цели или начупени листа 

от растението градинска чубрица. Да е опакована в чисти пакети, 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва 

от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

44
Шарена сол пакет разфасовка по 0,040 – 

0,060 кг., пакетче.
бр. 50 бр. ТД на  производителя. Без оцветители и консерванти.

45 Галета, в разфасовка от 1кг. в пакет Кг. 40 кг. ТД на производителя.

46
Грухана пшеница в разфасовка от 0,500 кг., 

в пакет.
кг. 150 бр.

ТД на производителя. Без начупени зърна и следи от вредители, чисто, без 

наличие на чужди  примеси и видимо плесенясване

47
Корнфлейкс натурален в разфасовка от 1 

кг.
кг. 80 кг. ТД на производителя.

48
Корнфлейкс шоколадов в разфасовка от 1 

кг.
кг. 200 кг. ТД на производителя.



49  Елда в разфасовка от 1кг., в пакет. кг. 20 кг.
ТД на производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

50 Киноа в разфасовка от 1кг., в пакет. кг. 40 кг.
ТД на производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

51 Чиа в разфасовка от 1кг., в пакет. кг. 20 кг.
ТД на производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

52 Булгур в разфасовка от 1 кг., в пакет. кг. 40 кг.
ТД на производителя. Без признаци на видимо плесенясване,  с 

наличие на складови вредители и /или следи от тяхната дейност.

53
Желатин в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
Бр. 250 бр. ТД на производителя.

54
Мая за хляб суха, в разфасовка по 0,010 кг., 

пакетче.
Бр. 60 бр. ТД на производителя.

55
Оцет винен- разфасовка от 0.700 л. 

опаковка – чисти и сухи PVC бутилки.
Л. 20 л. ТД на производителя.

56 Мед в разфасовка от 0,900кг. в буркан Бр. 20 бр. ТД на производителя.

57 Стафиди –разфасовка от 1кг. в пакет Кг. 25 кг. ТД на производителя.

58
Сушени кайсии – разфасовка от 1 кг. в 

пакет
Кг. 5 кг. ТД на производителя.

59
Сушени сини сливи без костилка 

–разфасовка от 1кг. в пакет
Кг. 5 кг. ТД на производителя.

60
Сусамов тахан разфасовка 0,300 кг. ±40 гр., 

буркан
Бр. 10 бр. ТД на производителя.

61 Боза – разфасовка  бутилка 1 л. Бр. 150 бр. С натурални подсладители, без консерванти.

62 Кленов сироп, разфасовка от 1л Бр. 15 бр. ТД на производителя.



63 Яйца клас „А” размер М 1 бр. 12 000 бр.

ТД на производителя. Яйцата да бъдат „пресни‘‘ със срок на годност 

не по-дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето с тегло 50-60гр., 

маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008г./ клас А/ Да се 

транспортират и съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им  (от +5˚C  до + 18˚C).

64 Яйца клас „А” размер L 1 бр. 3 500 бр.

ТД на производителя. Яйцата да бъдат „пресни‘‘ със срок на годност 

не по-дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето с тегло 50-60гр., 

маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008г./ клас А/ Да се 

транспортират и съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им  (от +5˚C  до + 18˚C).

№ Артикул Мярка
Прогнозни 

количества
Техническа спецификация, описание

1
Грах стерилизиран, консерва, разфасовка 

0,680 кг., буркан.
Бр. 340 бр.

ТД на производителя. Грах консерва /0.680кг/- първо качество; цели 

зърна, ненабити, без пукнатини и примеси на люспи и парченца от 

шушулки; вкус и мирис – свойствен за зелен грах; цвят – зелен до 

жълто-зелен, прозрачна утайка, добре сварен, готов за директна 

консумация; отцедено тегло на граха – не по – малко от 65%.

ТД на производителя. Продукт получен чрез концентриране на сок

от пасирани зрели червени домати с добавка на готварска сол,

разфасовки в стъклени

буркани 07-ТО, херметически затворени и стерилизирани.

Доставката да бъде извършена след задължителен 30 дневен

бомбажен период от датата на

производство, с не по – малко от 22% сухо вещество, като

минимално 80% от сухото вещество се формира от домати.

2

Доматено пюре без оцветители и 

подсладители-разфасовка 0,300 кг., буркан 

. 

бр. 80

„Консервирани и замразени храни”



3
Домати белени, стерилизирани, консерва, 

разфасовка 0,680 кг., буркан. 
Бр. 1 100 бр.

Домати цели, червени, здрави, без петна от болести и неприятели, 

заляти с доматена заливка с прибавена сол, процентно съотношение 

не по- малко от 50% , от един и същ сорт, сравнително еднакви по 

форма и степен на зрялост, херметически затворени и 

стерилизирани. Допуска се наличието на единични семки в 

заливката и напукани домати, в %, не повече от 10,0.

4
Зелен фасул стерилизиран, консерва, 

разфасовка 0,680 кг., буркан.
Бр. 700 бр.

ТД на производителя. Първо качество. Шушулки цели или нарязани

/напречно или надлъжно/, неразкъсани, без дръжки и връхчета, без

повреди от болести и неприятели, с цвят, характерен за сорта и

приблизително еднакъв в цялата опаковка, със заливка от сол и вода,

отцедено тегло на зеления фасул- не по- малко от 60%, стерилизиран

консерва в буркани ТО – 07. Допускат се единични недоразвити

зърна в заливката, в %, не повече от 10 %.

5
Компот от ягоди, разфасовка 0.680 кг., 

буркан.
Бр. 100 бр.

ТД на производителя. Без консерванти, оцветители, ароматизанти и 

подсладители.

6
Компот от белени кайсии без костилка, 

разфасовка 0.680 кг., буркан.
Бр. 100 бр.

ТД на производителя. Без консерванти, оцветители, ароматизанти и 

подсладители.

7 нектар от арония, разфасовка 1л., кутия бр 100 бр.
ТД на производителя. Без консерванти, изкуствени оцветители, без 

добавена захар и изкуствени подсладители.

8 Нектар от праскови, разфасовка 1л., кутия бр. 100бр 
ТД на производителя. Без консерванти, изкуствени оцветители и без 

добавена захар.

9
Царевица сладка, разфасовка от 0,290 кг. в 

кутия
бр. 40 бр. ТД на производителя.



10

Конфитюр с горски плодове над 60% 

плодово съдържание, разфасовка буркан 

0,360 кг. 

Бр. 70 бр.

БДС 689- 91 или еквивалентна ТД на производителя. Опаковка-

стъклен буркан тип ТО от 0.360 кг. Първо качество. Желиран

продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително

еднакви по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен

за съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като

лимонена/ -  от 0.3 до 1.3 %.

11
Конфитюр с ягоди над 60% плодово 

съдържание, разфасовки буркан 0,360 кг.
бр. 70 бр.

БДС 689- 91 или еквивалентна ТД на производителя. Опаковка-

стъклен буркан тип ТО от 0.360 кг. Първо качество. Желиран

продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително

еднакви по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен

за съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като

лимонена/ -  от 0.3 до 1.3 %.

12
Конфитюр с праскови над 60 % плодово 

съдържание, разфасовка буркан 0,360 кг.
бр. 70 бр.

БДС 689- 91 или еквивалентна ТД на производителя. Опаковка-

стъклен буркан тип ТО от 0.360 кг. Първо качество. Желиран

продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително

еднакви по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен

за съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като

лимонена/ -  от 0.3 до 1.3 %.

13

Конфитюр със сини сливи над 60% 

плодово съдържание, разфасовка буркан 

0,360 кг.

бр. 70 бр. 

БДС 689- 91 или еквивалентна ТД на производителя. Опаковка-

стъклен буркан тип ТО от 0.360 кг. Първо качество. Желиран

продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително

еднакви по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен

за съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като

лимонена/ -  от 0.3 до 1.3 %.



БДС 2022- 74 – браншови стандарт. Първо качество. Еднородна, 

гъста маса с наситен червен цвят и специфичен вкус на вложените 

продукти, без странични примеси. Сухо вещество 23- 25 %

Готварска сол 1.3 до 1.8 %

15
Мармалад шипков  60% плод, разфасовка 

буркани ТО – 0.360 гр.
бр. 70 бр.

ТД на производителя. Първо качество. Еднородна, гъста маса с 

наситен цвят и специфичен вкус на вложените продукти, без 

странични примеси. Плодово съдържание не по-малко от 60 %, 

добавена захар не повече от 50%.

16 Маслини без костилка 1кг. Кг. 150 кг.

ТД на производителя. Съдържание — маслини черни, обезкостени, 

добре узрели плодове с гладка повърхност, обезгорчивени, 

обезсолени и обработени до постигане на характерен цвят, 

специален вкус, средни, с размер не по-малки от 1 см., консервирани 

в метални кутии.

БДС 2294- 76 или еквивалентна ТД на производителя. Първо 

качество. Краставици с правилна форма, чисти, цели, ненабити, 

неповехнали, без механични повреди, без плододръжки и остатъци 

от цветове, приблизително еднакви по големина. Приятна, хрупкава 

месеста част, без кухини, пропита от заливката. Заливка- прозрачна 

със слаб жълтеникав оттенък. Размер на краставичките- от 6 до 9 см. 

Маса на краставичките – не по- малко от 55 %. Подправки- 1.5 до 2.5 

%

Захар – не повече от 2%. Киселинност-

от 0.6 до 1.0

18
Нахут разфасовка стъклени буркани тип 

ТО с вместимост 0.570 кг.
Бр. 40 бр. ТД на производителя. Първо качество.

19 Халва тахан, в разфасовка от 1 кг. Кг. 10 кг. ТД на производителя.

14 Лютеница по БДС, в разфасовка  0.290 кг. Бр. 400 бр.

17

 Кисели краставички, стерилизирани, 

разфасовка стъклени буркани тип ТО с 

вместимост 0.680 кг.

Бр. 24 бр.



20 Зеле кисело, разфасовка от 1.750 кг. Бр. 70 бр.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

21 Замразени печени, белени червени чушки кг. 100 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

22 Замразени рязани чушки кг 50 кг

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

23 Замразени тиквички кг 30 кг

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

24 Замразен спанак Кг. 200 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

25 Замразени броколи Кг. 40 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.



26 Замразен гювеч Кг. 100 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

27 Замразена тиква - кубчета кг 30 кг. 

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

28 Замразени боровинки,. Кг. 15 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

29 Замразени череши без костилка Кг. 15 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

30 Замразен карфиол Кг. 50 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

31 Замразен зелен фасул Кг. 100 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.



32 Замразен грах Кг. 100 кг.

ТД на производителя. Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/ 28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

№ Артикул Мярка
Прогнозни 

количества
Техническа спецификация, описание

1 Банани кг. 3 500 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

2 Грозде десертно кг. 600 кг.

Да отговаря на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

3 Дини кг. 350 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

4 Домати салатени, пресни кг. 300 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички

основни характеристики и свойства, типични за сорта или

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

„Плодове и зеленчуци”



5 Зеле прясно кг. 700 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

6 Кайсии кг. 220 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

7 Картофи кг. 1 500 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

8 Киви кг. 100 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

9 Копър - връзка бр. 250 бр.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



10 Краставици кг. 500 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

11 Круши кг. 800 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

12 Лимони кг. 70 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

13 Лук зелен, пресен – връзка. бр. 30 бр.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

14 Лук кромид кг. 550 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



15 Лук праз кг. 70 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

16 Целина глави кг. 25 кг

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

17 Лук чеснов кг. 10 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

18 Джоджен пресен, връзка Бр. 30 бр.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

19 Магданоз пресен, връзка. бр. 300 бр.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



20 Мандарини кг. 1 000 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

21 Моркови кг. 280 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

22 Нектарини кг. 70 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

23 Портокали кг. 400 кг

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

24 Праскови кг. 220 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

25 Пъпешиг кг. 250 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



26 Тиква кг. 100 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

27 Тиква белена кг. 50 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката

28 Тиквички кг 200 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, с дължина от 15 до 25 см.,  да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че не се влошават основните характеристики по отношение 

на външния вид, качеството, съхраняемостта и търговския вид в 

опаковката.

29 Цвекло червено кг. 25 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

30 Чушки зелени кг. 100 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.



31 Чушки червени кг. 70 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

32 Ябълки кг. 4 000 кг.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

33 Карфиол пресен кг. 30 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

34 Спанак пресен кг. 50 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

35 Зелен фасул пресен- клас екстра, Кг. 90 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



36 Броколи Кг. 10 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

37 Ряпа кг. 15 кг.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

38 Репички, връзка с 10 броя във връзката. вр. 50 вр.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

39 Зелена салата бр. 100 бр.

Да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ 

за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

40 Салата "Айсберг" бр. 100 бр.

Трябва да бъде с добро качество, да притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.



41 Ягоди кг. 500 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

42 Ананас Кг. 100 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

43 Сини сливи Кг. 100 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

44 Череши кг. 250 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.

45 Авокадо Кг 25 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.0



46 Манго кг 25 кг.

Трябва да бъдат с добро качество, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Допускат се незначителни дефекти, при условие, че не се влошават 

основните характеристики по отношение на външния вид, 

качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката.
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ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ - РАЗЯСНЕНИЯ 

 

 

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 103 

“Патиланско царство“, гр. София“ 

 

I. Изисквания към хранителните продукти: 

 

1. Общи изисквания към хранителните продукти, които са предмет на 

доставка по настоящата поръчка: 

1.1. Доставяните мляко и млечни хранителни продукти; хляб; месо и месни 

хранителни продукти, риба и яйца; пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови 

консерви, пакетирани хранителни продукти да отговарят на национални стандарти, 

стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, 

или на международни стандарти за управление на качеството.  

 

1.2. Да са спазени изискванията на действащата нормативна уредба, приложима 

съобразно предмета на поръчката, като но не само следните нормативни актове: 

(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 година; 

(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 година за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 

5.02.2016 г; 

(iii) Наредба №1 от 9.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 година; 

(iv) Наредба №2 от 7.03.2013 година за здравословно хранене на децата на възраст от 

0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 

19.03.2013 г; 

(v) Наредба №2 от 23.01.2008 година за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 година; 

(vi) Наредба №3 от 4.06.2007 година за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, 

бр. 51 от 26.06.2007 година, ДВ, бр. 30 от28.03.2001 година; 

(vii) Наредба №9 от 16.03.2001 година за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 година; 

(viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 

102 от 12.12.2014 година; 

(ix) Наредба №16 от 28 май 2010 година за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 година; 

(x) Наредба №4 от 19 февруари 2008 година за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

http://www.dg103.net/
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изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, 

ДВ. бр.23 от 29.02.2008 година; 

(xi) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 

6.12.2002 година; 

(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 

107 от 15.11.2002 година; 

(xiii) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 година; 

(xiv) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 година; 

(xv) Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 година,  

(xvi) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 година, 

(xvii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 година, 

(xviii) Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 година, 

(xix) Наредба №32 от 23.03.2006 година за окачествяване, съхраняване и предлагане 

на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г; 

(xx) Наредба №6 от 10.08.2011година за здравословно хранене на децата на възраст 

от 3 до 7 години в детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011година;  

(xxi) Наредба № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на 

детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието, 

храните и горите; 

(xxii) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 година; 

(xxiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

(xxiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

(xxv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

(xxvi) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно 

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това 

операции; 

(xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне 

на максималното съдържание на някои замърсители в храните; 
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(xxviii) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен 

характер; 

(xxix) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година 

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за 

защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни 

с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени 

правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни 

преходни разпоредби; 

(xxx) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 

2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, 

храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния 

хранителен прием за регулиране на телесното тегло; 

(xxxi) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно 

състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които 

имат непоносимост към глутен; 

(xxxii) Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 

година относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

(xxxiii) Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с 

етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо; 

(xxxiv) Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент и на Съвета от 10 

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или 

предназначени за влагане в или върху храни; 

(xxxv) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 година относно хигиената на храните; 

(xxxvi) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за 

храните от животински произход; 

(xxxvii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определянето на специфични правила за 

организирането на официалния контрол върху продуктите от животински 

произход, предназначени за човешка консумация; 

(xxxviii) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 

(xxxix) Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от 

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 
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(xl) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца; 

(xli) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за 

добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

(xlii) Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г 

относно микробиологичните критерии за храните;  

(xliii) Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за 

определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците 

и на преработените плодове и зеленчуци. 

 

1.3. Доставяните кокоши яйца да са клас “А”, теглова категория “L”, да са 

маркирани съгласно Наредба №1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца 

за консумация. 

 

1.4.  Доставяните продукти от птиче месо да са клас “А”. 

 

1.5. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да бъдат със съответното най-

високо качество – клас І. 

 

1.6. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са зрели, твърди, без гъбични 

поражения, без набивания и без повреди, дължащи се на ниски или високи 

температури.  

 

1.7. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са опаковани и маркирани 

съгласно чл.10, чл.11 и чл.12 от Наредба №16/28.05.2010 година за изискванията за 

качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска 

доставката на загнили, развалени и негодни за консумация плодове и зеленчуци. 

 

1.8. Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху 

всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност, 

посочена в Техническа спецификация специфични изисквания за конкретния вид 

продукт. 

 

1.9. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани съгласно 

Наредба № 8/04.12.2018 година за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и 

обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и 

Наредба № 2 от 07.03.2013г. за хранене на деца до 3 годишна възраст. 
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1.10. Доставяният хляб и тестени изделия да са в срок на годност, отбелязан 

върху всяка отделна опаковка и произведени в деня на доставката.  

 

1.11. Доставяните мляко, млечни хранителни продукти, месо и месни 

хранителни продукти, риба, яйца, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани 

хранителни продукти да бъдат със съответната нормативно определена  характеристика  

за  качество на всеки продукт, изисквана за детските градини. 

 

1.12. Съгласно чл.48, ал.2 от Закона за обществените поръчки, всяко посочване 

на стандарт, марка, тип в тази техническа спесификация, да се счита допълнено с 

думите „или еквивалентно/и”. 

 

1.13. В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава – 

членка на ЕС да са спазени следните изисквания: 

- Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава – членка, когато се касае за храни от животински 

произход; 

- За пристигането на пратката в България да са уведомени органите на 

БАБХ съгласно чл. 28 от Закона за храните. 

1.14. Когато се касае за храни внос от трети страни: 

- Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава, когато се касае за храни от животински произход; 

- Храните да са преминали граничен контрол съгласно действащото 

законодателство; 

1.15. Храните да са произведени съгласно всички действащи национални и 

европейски нормативни актове и Технологичната документация на фирмата 

производител. 

 

2. Специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка 

от предмета на настоящата поръчка 

 

Специфичните изисквания към всеки хранителен продукт, предмет на доставка, са 

посочени в Техническа спецификация – специфични изисквания. 

 

II. Изисквания към доставката:  

 

1.1. Заявка за доставка: 

Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна 

заявка на Възложителя ежедневно съгласно условията на проекта на договор.   
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Списък на основните хранителни продукти, включени в предмета на поръчката 

се съдържа в техническата спецификация – специфични изисквания към хранителните 

продуктиу съставляваща неразделна част от настоящото.  

Подаване на заявка от Възложителя: извършва се съгласно проекта на 

договор. 

 

1.2. Количество на доставените храни: 

Пълното описание на хранителните продукти и техните ориентировъчни 

количества, необходими на Възложителя и нормативните изисквания към тях са 

описани в Технически спецификации – специфични изисквания към хранителните 

продукти по обособени позиции, неразделна част от настоящите условия.  

            КОЛИЧЕСТВАТА, описани в Техническата спецификация – специфични 

изисквания към хранителните продукти за съответната обособена позиция, са 

приблизително необходимите за дванадесет месеца и са съобразени със заложените 

финансови средства в бюджета на Детската градина.  

 Количествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в 

техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение 

за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената 

обща максимална стойност за поръчката за съответната обособена позиция, 

Възложителят има право да завишава или намалява количествата от даден 

хранителен продукт, както и да не заявява асортимент съобразно изискванията и 

предписанията на държавни контролни органи и нормативните документи, 

регламентиращи тази дейност, както и съобразно своите нужди до размера на общата 

стойност на поръчката, посочена в договора за доставка, сключен с Възложителя.  

Предложените от участника в ценовото му предложение единични цени за 

доставка на съответна храна от техническата спецификация не подлежат на 

увеличение за целия период на действие на договора.  

Договорът за обществена поръчка се сключва на посочената от възложителя за 

нея прогнозна стойност, която се явява максимално допустимата стойност, до която 

възложителят може да заявява и купува хранителни продукти по предложените от 

участника единични цени.    

 

1.3. Срок за изпълнение и периодичност на доставките: 

Хранителните продукти ще се доставят периодично съобразно предварително 

заявените от Възложителя видове и количества хранителни продукти.  

 

а/ Срокове и периодичност на изпълнение на доставките: след получена 

предварителна заявка от Възложителя, изпратена до Изпълнителя съгласно условията 

и реда, предвидени в проекта на договор.  

Доставките се изпълняват при спазване на следния График: ежедневно от 7,30ч. 

до 8,30 ч.  на дните, посочени в заявката. 
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б/ Срок за изпълнение на допълнителни заявки:  

Възложителят подава искане за допълнителна заявка в срок до 12,00 часа на 

работния ден, като Изпълнителят е длъжен да извърши допълнителната доставка в срок 

до 15,30 часа на същия ден.   

 

в/ Срок за отстраняване на рекламации по доставките: в рамките на същия 

работен ден, в който е установен недостатъка/дефекта от възложителя и изпълнителя 

съгласно условията и реда, посочени в проекта на договор. 

 

III. Общи изисквания към доставката: 

1.1. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за 

произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва 

при спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

1.2. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко склада 

на детската градина със специализиран транспорт на Изпълнителя. 

1.3.  Амбалажът от доставките на плодови и зеленчукови консерви, под формата 

на бутилки, буркани и каси е обменен. Изпълнителят е длъжен при всяка следваща 

доставка да прибере от детското заведение свободния амбалаж. 

1.4. Изпълнителят е длъжен да извършва съгласно условията на проекта на 

договор пълна подмяна на хранителни продукти, отклоняващи се от нормите на 

безопасност, хигиена или вкусови качества, посочени в настоящата техническа 

спецификация и техническата спецификация – специфични изисквания към 

хранителните продукти и в техническото му предложение.  

 

IV. Изисквания към опаковката на доставяните хранителни продукти от 

техническата спецификация: 

1.1. Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават 

условия за замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. 

1.2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

1.3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български 

език. 

1.4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя 

по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, 

свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба. 

1.5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж 

(разфасовка) и опаковка, посочени в техническата спецификация – специфични 

изисквания към хранителните продукти и Количествено-стойностната сметка към 

Ценовото предложение.  

1.6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл.4, т.1а от Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е 

обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба. 
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V. Изисквания към транспортирането: 

1.1. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на 

Регламент (ЕО) № 852/2004 година (OB L 139.30.4.2004 г.) относно хигиената на 

храните и действащото българско законодателство и и Глава 3, Раздел IV на Наредба № 

1 от 26.01. 2016 г. за хигиената на храните (обн. в ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г.)  

1.2. Доставките следва да се осъществяват чрез специализирани превозни 

средства, гарантиращи качествено и срочно изпълнение и отговарящи на нормативните 

изисквания. 

1.3. Хранителните продукти следва да се произвеждат и съхраняват в бази, 

отговарящи на нормативно установени изисквания и предписания на специализираните 

контролни органи. 

1.3. Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта при извършването на 

доставките до мястото на изпълнение.  

1.4. При доставки на хранителни продукти, изискващи специални температури 

на съхранение (замразени, охладени,) задължително се ползва специализиран транспорт 

с поддържане на необходимите температури и тяхната регистрация.  

 

 

Настоящата техническа спецификация – разяснения и техническата 

спецификация – специфични изисквания към хранителните продукти съставляват 

неразделна част от документацията за участие и следва да се четат като едно цяло.  

  

 

Дата: 27.01.2020 г.     Изготвил: ............... ......... 

 

       (заличен на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
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Приложение № 3 – 

Образец към проект на договор за доставка 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОСТАВКА 
 

Днес, на .…………………..20... г., в гр. …………………........................ между: 

1. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………... 

с адрес: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….…………………… 

на длъжност ......................................................................................................................................-  

представител на Изпълнителя ............................... 

и 

2. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………... 

с адрес: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….…………………… 

на длъжност ........................................................................................................................................- 

представител на Възложителя ДГ № 103 „Патиланско царство“, гр. София 

 

се подписа настоящия Приемно - Предавателен Протокол по договор “........................................”, 

с който: 

чл.1. Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие хранителни продукти, 

описани подробно по вид, количество, партиден номер, единична и обща цена в стокова 

разписка № ........................................ от ......................год., издадена от Изпълнителя или друг 

съотносим документ (посочва се). 

Неразделна част от настоящия протокол са следните документи, придружаващи 

доставените продукти:  

- Стокова разписка № ............. 

- Търговски документ ........... 

- .................................................... 

Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра — по един за всяка от страните, както 

следва: 

 

За предаващата страна: 

подпис 

 

За приемащата страна: 

Подпис 

Име и фамилия, длъжност Име и фамилия, длъжност  

 

  



Приложение № 4 - 

Образец към проект на договор за доставка 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ  

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДОСТАТЪЦИ, ЛИПСИ И/ИЛИ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 
 

Днес, на .…………………..20... г., в гр. …………………........................ между: 

1. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………... 

с адрес: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….…………………… 

на длъжност ......................................................................................................................................-  

представител на Изпълнителя ............................... 

и 

2. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………... 

с адрес: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

телефон: …….………………….. факс: …….………………….. e-mail: …….…………………… 

на длъжност ........................................................................................................................................- 

представител на Възложителя ДГ № 103 „Патиланско царство“, гр. София 

 

На основание чл. 5, ал. 8 от Договор “........................................” се подписа настоящия протокол, с 

който: 

чл.1. Страните констатират следните недостатъци, липси и/или несъответствия на 

доставяните хранителни продукти:  

(описват се констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия и конкретните 

искания на възложителя) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

 

чл.2. Срок за отстраняване на констатираните недостатъци, липси и/или 

несъответствия по доставката:  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Чл.3.  Други изисквания и условия:  

Представени / не представени търговски документи, удостоверяващи качеството и произхода 

на доставените хранителни продукти 

(зачертава се невярнато и се описват документите) 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Други: .......................................................................................................................................... 

Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра — по един за всяка от страните, както 

следва: 

 

За предаващата страна: 

подпис 

 

За приемащата страна: 

Подпис 

Име и фамилия, длъжност Име и фамилия, длъжност  

 

  


