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ЧАСТ II 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове,  детската 
кухня  и социалните заведения в община Ветово“  

със следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти 

Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти 

Обособена позиция № 3: Масла и мазнини 

Обособена позиция № 4: Яйца 

Обособена позиция № 5: Картофи, кореноплодни и варива  

Обособена позиция № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни  

Обособена позиция № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа 

Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 

Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Ветово 

2020 г. 
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1. Общи изисквания към хранителните продукти:  

 1.1. Произход  
Доставяните хранителни продукти следва да са с доказан произход, да отговарят на 

нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба, да 
отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, 
установени от действащото в Република България законодателство и на приложимите 
нормативни актове на органите на Европейския съюз и/или на такива, издадени от 
специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания, на 
технологичната документация на производителя.   

В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава- членка на 
Европейския съюз, трябва да бъдат 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;  

- храните да са произведени, съгласно всички действащи национални и европейски 
нормативни актове.  За продуктите, за които не са приложими български или европейски 
стандарти, същите следва да бъдат произведени съгласно Технологична документация на 
производителя или еквивалентна.   

Когато се касае за храни, внос от трети страни:  
- предприятието трябва 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.  
 Доказването на горните факти е задължение на Участника, посочил, че ще доставя 

тези храни, като съответствието се доказва с документи пред Възложителя.  Храните, за 
които е приложимо, следва да са произведени съгласно всички действащи български 
стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско 
техническо одобрение или признати национални технически спецификации (национални 
стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен 
орган, или на международни стандарти за управление на качеството.  Ако в хода на 
провеждане на процедурата или по време на изпълнение на договора се утвърдят нови 
стандарти за хранителни продукти, включени в предмета на поръчката, предоставянето им 
следва да е в съответствие с новите стандарти, национални и европейски нормативни 
актове.   

 1.2. Документи, представяни ведно с доставката: 

Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ или  
еквивалентен, съдържащ следната информация:  

- вид на хранителните продукти;  

- количество - килограм, литър, бройка, връзка;  

- производител;  

- номер на партида;  



3 
 

- регистрационен номер на предприятието доставчик;  

- дата на производство;  

- сертификат за произход и качество или друг аналогичен документ за хранителни 
продукти, съгласно изискванията на Закона за храните.  

1.3. Срок на годност 

Всеки доставен продукт трябва да бъде с остатъчен срок на годност не по-малко от 80 
(осемдесет) % към датата на доставка. Храните трябва да са произведени и съхранявани в 
обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.  

1.4. Забранителни основания при доставките – Няма да се допускат доставки на 
генетично модифицирани храни.  Няма да се допуска доставката на екструдирани храни. 
Няма да се допускат доставки на кашкавал и сирене, съдържащи растителна мазнина.  Няма 
да се допускат доставки на млечни продукти, имитиращи прясно или кисело мляко и 
производни от тях продукти.  Няма да се допускат храни с подсладители.  

 1.5. Опаковане  

Храните, които са пакетирани от техния производител, следва да се доставят в 
оригинална неразкъсана опаковка. Храните следва да бъдат етикетирани съгласно 
изискванията на Регламент (ЕО) 1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на 
информация за храните на потребителите, Закона за храните и Наредба за изискванията за 
етикетирането и представянето на храните от 13.12.2014 г. Доставяните хранителни 
продукти трябва да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и да съдържат 
информация за вида на стоката, съдържанието на хранителните продукти, производителя 
(име, седалище и адрес), качеството, датата на производство, срока на годност и условията, 
при които трябва да се съхраняват, нето тегло или обем; маркировка за обозначение на 
партидата, към която принадлежи храната; указания за употреба – ако е необходимо. 
Опаковките на храните не трябва да създават условия за замърсяването им или за 
преминаването на опасни за здравето вещества. Опаковките на предварително пакетираните 
храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна на храната.  При 
установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителните продукти не се 
приемат.   

 1.6. Транспортиране  

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 Транспортирането на продуктите от животински произход 
трябва да се извършва с транспортни средства, регистрирани за превоз на храни, съобразно 
изискванията на чл. 246, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейности (ЗВМД) 
отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 г. за  хигиената за храните и 
Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената за храните. Всички храни задължително следва 
да бъдат транспортирани в подходяща опаковка, непозволяваща контакт с каквито и да 
било външни фактори на замърсяване.  

2. Нормативни изисквания  
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При изпълнение на доставката на хранителните продукти, предмет на настоящата 
обществена поръчка трябва да се доставят, респ. ще се приемат само продукти 
съответстващи на: 

2.1. Закона за храните (ЗХ);  
2.2. Наредба № 8/04.12.2018 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;  

2.3. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните;  
2.4. Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца;  
2.5. Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни;  
2.6. Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения;  
2.7. Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни;  
2.8. Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни;   
2.9. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели;   
2.10. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; 
2.11. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци;  
2.12. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за 
търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;   

2.13. Наредба за изискванията към бързо замразените храни;   
2.14. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение,  2.15. 

Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти;   
2.16. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека;   
2.17. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека,  
2.18. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени,   
2.19. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека,   
2.20. Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

храните за кърмачета и преходните храни,   
2.21. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици,   
2.22. Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

предназначени за кърмачета и малки деца,  
 2.23. Регламент (ЕО) №1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;  
2.24. Регламент (ЕО) №834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;  
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2.25. Регламент (ЕС) №10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;  

2.26. Регламент (ЕО) №1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата 
на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;  

2.27. Регламент (ЕО) №466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 
максималното съдържание на някои замърсители в храните;  

2.28. Регламент (ЕО) №509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;  

2.29. 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;  

2.30. 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;  

2.31. 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;  

2.32. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 
относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

2.33. 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;  

2.34. Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември 
2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в 
или върху храни; 

2.35. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно хигиената на храните;  

2.36. 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;  

2.37. 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;  

2.38. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с 
храни;  

2.39. 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 
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на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 
месеца или по-малко;  

2.40. 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;  

2.41. 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;  

2.42. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 
микробиологичните критерии за храните;   

2.43. 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.  

2.44. Други нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 
 

3. Количество на доставените храни: 

Количествата, описани по-долу в техническата спецификация-специфични изисквания 
към хранителните продукти, са приблизително необходимите за 36 /тридесет и шест/ месеца и 
са съобразени със заложените финансови средства в бюджета на община Ветово.  

Количествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в техническите 
спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение за Възложителя да ги 
заявява и закупува в пълен обем. В рамката на договорената обща стойност за поръчката, 
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.  

4.Доставката на хранителните продукти по всяка обособена позиция ще се извършва 

до складовете на:  

Ученически стол в СУ „Васил Левски“  с адрес гр. Ветово, ул. „В. Левски“ №1 

Ученически стол в СУ „Хр. Ботев“ с адрес: гр. Глоджево ул. „Д. Благоев“ №38  

Ученически стол в ОУ „П.Р.Славейков“ с адрес: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №7 

   Млечна кухня с адрес: гр. Ветово, ул. „Г.С.Раковски“ №4 

         Домашен социален патронаж /ДСП/ с адрес: гр.Ветово, ул. „Васил Левски“ №1 

Домашен социален патронаж /ДСП/ с адрес: гр.Сеново, общ.Ветово, ул. „Ал.      

Стамболийски“ №70 

4. Специфични изисквания  
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  Хранителните продукти, предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да 
отговарят на следните изисквания на Възложителя:  

Обособена позиция № 1: „Месо и месни продукти“ - По тази обособена позиция се 
определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти: 

№ Артикул Мярк
а 

  

Техническа спецификация 
Прогнозн

о 
количеств

о за 3 
години 

  
1 2 3 4 5 

1 Кайма смес /свинско и говеждо 
месо/, замразена кг 1801,5 

Кайма смес /свинско и говеждо 
месо/ "Стара планина" - по 
Утвърден стандарт 01/2010, 
опаковка 1 кг, замразена 

2 Кайма смес /телешко месо - 60% и 
св.месо 40%/, замразена кг 1470 

Кайма смес /телешко месо -60% 
и св. месо 40%/ – ТД на 
производителя, замразена 

3 Мляно месо - 100% телешко, 
замразено кг 300 

Мляно месо - 100% телешко - 
ТД 
на производителя, замразено 

4 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и 
говеждо месо/, замразено бр 24660 

Кебапче - 0,060кг. смес 
/свинско 
и говеждо месо/ "Стара 
планина" - по Утвърден 
стандарт 02/2010, замразено 

5 Кюфте - 0,060 кг. смес /свинско и 
говеждо месо/, замразено бр 23910 

Кюфте - 0,060кг. смес /свинско 
и 
говеждо месо/ "Стара планина"  
- по Утвърден стандарт 02/2010, 
замразено 

6 Кебапче - 0,060 кг. /свинско /, 
замразено бр 3000 

Кебапче -0,060кг. /свинско / 
"Стара планина" - по Утвърден 
стандарт 02/2010, замразено 

7 Кюфте - 0,060 кг. /свинско /, 
замразено бр 3000 

Кюфте -0,060кг. /свинско / 
"Стара планина" - по Утвърден 
стандарт 02/2010, замразено 

8 Карначе, замразено кг 744 
Карначе  "Стара планина" - 
поУтвърден стандарт 03/2010, 
замразено 

9 Телешки шол -охладен кг 1428,9 По технологична документация 
на производителя. 

10 Свинско месо за готвене -охладено кг 1350 По технологична документация 
на производителя. 
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11 Сурова наденица - смес /свинско и 
говеждо месо/ , охладена 

кг 300 По технологична документация 
на производителя. 

12 Варена наденица с чубрица кг 990 По технологична документация 
на производителя. 

13 Кренвирши  вакуум опаковка кг 300 
Кренвирши "Стара планина" - 
по Утвърден стандарт 04/2010, 
вакуум опаковка 

14 
Кренвирши смес /свинско и 
говеждо месо/, вакуум опаковка от 
0,500 кг. 

бр 120 

Кренвирши смес /свинско и 
говеждо месо/ - ТД на 
производителя, вакуум 
опаковка 
по 0,500 кг. 

15 Салам Шпек, вакуум опаковка кг 150 
Салам Шпек "Стара планина" 
по Утвърден стандарт 05/2010, 
вакуум опаковка 

16 Пилешки бутчета, охладени кг 4311 По технологична документация 
на производителя. 

17 Пилешки дроб, замразен кг 660 По технологична документация 
на производителя. 

18 Свински пастет /0,180 кг./ бр 60 По технологична документация 
на производителя. 

19 Луканка,  вакуум опаковка кг 60 По технологична документация 
на производителя. 

21 Свински бут без кост, охладен кг 2466 По технологична документация 
на производителя. 

22 Свински ребра, охладени кг 300 По технологична документация 
на производителя. 

23 Пилешко филе натурално 
замразено кг 919,5 По технологична 

документацияна производителя. 

24 Пиле цяло натурално, замразено кг 4575 По технологична документация 
на производителя. 

25 Пуешко филе натурално, 
замразено кг 180 По технологична документация 

на производителя. 

26 Заешко месо, охладено кг 150 По технологична документация 
на производителя. 

27 Агнешко месо, охладено кг 15 По технологична документация 
на производителя. 

28 Кебапче - 0,060 кг. смес /свинско и 
говеждо месо/, замразено 

бр 2400 
ТД на производителя. 

 

Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се 
доставят до обектите на Възложителя по  обособена позиция № 1: 
 Предлаганото  месо  от  свине,  едри  и  дребни  преживни  животни  трябва  
да  е  добито от здрави  животни,  в  одобрени  предприятия  съгласно  изискванията  на  
Приложение  ІІІ  на  Регламент  № 853 / 2004 / ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  
Съвета  от  29  април  2004  г. относно  определяне  на специфични хигиенни  правила  
за  храните  от животински  произход (OB L 139, 30.4.2004 г.). 
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Предлаганите   месни   заготовки   и   месни   полуфабрикати   от   свинско   месо   
трябва   да   са произведени   по   утвърдени   стандарти „Стара планина“ и/ или да са 
произведени по технологична документация (ТД) на  производителите  в  случай,  че  
отговарят  на  изискванията  за  суровини,  заложени в техническите  изисквания и  
рецептурите  за  производство  на  продукти по  утвърдените  стандарти. 
 Месото и  месните продукти трябва  да  отговарят  на  следните  изисквания: 

- месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости; 
- 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) . 
Предлаганото телешко месо трябва да е добито от здрави животни, в одобрени 

предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент №  853 / 2004 / ЕС 
на Европейския  парламент и  на  Съвета  от  29  април  2004  г. относно  определяне  на  
специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 
г.). Предлаганото  месо от птици трябва да е добито от здрави птици в одобрени 
предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент №  853 /2004/ ЕСна  
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определян  на 
специфични хигиенни правила за храните от животинска произход (OB L 139, 30.4.2004 
г.). 

Месото от птици и птичи разфасовки - трябва да отговарят на изискванията на 
Регламент (ЕО)  №  543 /2008  на  Комисията  от  16  юни  2008 г.  относно  въвеждането  
на подробни  правила  за прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №  1234 / 2007  на  Съвета  по  
отношение  на  определени  стандарти  за предлагането на  пазара на  месо от  домашни 
птици (OB L 157, 17.6.2008 г.). 

Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 
изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 
приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г.  

 
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти“ - По тази обособена позиция 

се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти: 

№ Артикул Мярк
а 

  

Техническа спецификация 
Прогнозн

о 
количеств

о за 3 
години 

  
1 2 3 4 5 

1 Краве прясно мляко - от 3% до 
3,6% масленост /1л. кутия/ бр 6672 

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- 
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специфичен чист млечен вкус, 
слабо сладникав, без страничен 
или неприятен привкус и мирис. 

2 Краве прясно мляко - 2% 
масленост /1л. кутия/ бр 2478 

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. 

3 Краве кисело мляко  - 2% 
масленост /0,400 кг. кофичка/ бр 960 

ТД на 
производителя.Произведено от 
сурово краве мляко. Масленост 
2%. Състояние-гладка, 
блестяща повърхност, 
хомогенна сметанообразна 
маса. Вкус иаромат-
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. 

4 

Краве кисело мляко - 2% 
масленост /0,400 кг. кофичка/ 
 
 

бр 7200 

По БДС 12/2010. Произведено 
от сурово краве мляко, без 
съдържание на сухо мляко, 
растителни мазнини, 
консерванти и сгъстители. 
Масленост 2%. 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. 



11 
 

5 Краве кисело мляко - 3% 
масленост/0,400 кг. кофичка/ бр 6000 

ТД на 
производителя.Произведено от 
сурово краве мляко, без 
съдържание на сухо мляко,  
растителни мазнини, 
консерванти и сгъстители. 
Масленост 3%. 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. 

6 Краве кисело мляко - 3,6% 
масленост/0,400кг. кофичка/ бр 4860 

ТД на производителя. 
Произведено от сурово краве 
мляко.Масленост 3,6%. 
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. 

7 Краве кисело мляко - 
3,6%масленост  /0,400 кг. кофичка/ бр 1800 

Произведено по БДС 
12:2010,Масленост 3,6%. 
Произведено от сурово краве 
мляко, без съдържание на сухо 
мляко, растителни мазнини, 
консерванти и сгъстители. 
Състояние-гладка,блестяща 
повърхност,хомогенна 
сметанообразна маса. Вкус и 
аромат-специфични, приятно 
млечнокисели, характерни 
заизползвания вид мляко. 
Етикетътс фирмения знак е 
върху капачките на всяка 
опаковка, където са отразени 
датата на годност, партидата, 
температурата на съхранение. 
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8 Сирене от краве мляко, без 
растителни мазнини /ПВЦ кутия/ кг 468 

ТД на производителя. 
Произведено от сурово краве 
мляко, без съдържание на сухо 
мляко,  растителни мазнини, 
консерванти и сгъстители. 
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. 

9 Бяло саламурено сирене от краве 
мляко /ПВЦ кутия/ кг 330 

Произведено по 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% 

10 Кашкавал от краве мляко /вакуум 
опаковка/ кг 159 

Произведен по БДС 
14:2010.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 2% 

11 Извара кг 15 

ТД на производителя. Мека 
консистенция, еднороден 
строеж, бял до слабо кремав 
цвят, характерен млечнокисел 
вкус и приятна миризма. 
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12 Преходно мляко /от 6 до 12 
месеца/ -кутия 0,900 кг. 

бр 150 
ТД на производителя. 

 
Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се 

доставят до обектите на Възложителя по  обособена позиция № 2: 
Предлаганите млечни продукти трябва  да са  произведени : 
- само от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, 

секция ІХ, глава  І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004; 
- без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти, сгъстители и 

други добавки по  смисъла на Наредба № 4 / 03.02.2015г. за  изискванията за използване на 
добавки в храните и на Регламент (ЕО) №  1333 / 16.12.2008 г. на Европейския парламент и 
на Съвета относно добавките в храните ( ОВ, L 354, 31.12.2008 г.) 

Млякото и млечните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 
изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 
приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. Доставяните млечни продукти да са подходящо 
опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на 
действащите нормативни документи и не пренасят в храната свои съставни части в 
количества,  които представляват опасност  за  човешкото здраве или водят до 
неприемливи промени на храната  или до  влошаване на органолептичните й 
характеристики. 

Всяка партида доставени млечни продукти до всеки обект да се придружава с 
документи за произход, за качество и безопасност. 

 
Обособена позиция № 3: „Масла и мазнини“ - По тази обособена позиция се 

определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти: 

№ Артикул Мярк
а 

  

Техническа спецификация 
Прогнозн

о 
количеств

о за 3 
години 

  
1 2 3 4 5 

1 
Краве масло без добавени 
растителни мазнини /пакет 0,125 
кг./ 

Бр. 39 

Да отговаря на изискванията на 
чл.22, ал.1 от Наредба 
№9/16.09.2011г. МЗХ От 
получена прясна 
пастьоризирана сметана от 
краве мляко, заквасена с чисти 
млечно-кисели аромато-
образуващи култури, 
без наличие на други 
растителни и животински 
мазнини, без оцветители, 
консерванти и др. немлечни 
съставки. Цвят-кремав 
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до светложълт. Водно 
съдържание-до 16%. 
Масленост- над 82%. Строеж-
еднороден. Вкус-ясно изразен 
на кисело- сметанено масло, 
слабо доловим, възкисел. 

2 
Краве масло 
пълномаслено,масленост не по-
малко от 82% /пакет 1 кг./ 

бр 621 

Да отговаря на изискванията 
начл.22, ал.1 от 
Наредба№9/16.09.2011г. МЗХ 
Отполучена прясна 
пастьоризирана сметана от 
краве мляко, заквасена с чисти 
млечно-кисели аромато-
образуващи култури,без 
наличие на други растителни и 
животински мазнини, без 
оцветители, консерванти и др. 
немлечни съставки. Цвят-
кремав до светложълт. Водно 
съдържание-до 16%. 
Масленост- над 82%. Строеж-
еднороден. Вкус-ясно изразен 
на кисело- сметанено масло, 
слабо доловим, възкисел. 

3 
Олио - слънчогледово, 
рафинирано 
/бутилка по 1 литър/ 

Бр. 2169 

ТД на производителя. Трябва да 
е получено от слънчогледови 
семена чрез пресоване, 
екстрахиране и рафиниране, 
външен вид-бистро, без утайка, 
със златисто жълт цвят. 

4 Олио /бутилка/ - 1 л. Бр. 1440 Браншови стандарт (БС) 
01/2016 

5 Маргарин за готвене /кутия/- 1 кг. Бр. 150 
ТД на производителя. 

 
 
Обособена позиция № 4: „Яйца“ - По тази обособена позиция се определят следните 

ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти: 

№ Артикул Мярк
а 

  

Техническа спецификация 
Прогнозн

о 
количеств

о за 3 
години 

  
1 2 3 4 5 
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1 Пресни яйца L, (клас А) бр 19500 

Яйцата да бъдат „пресни‘‘ със 
срок на годност не по-дълъг от 
28 дни, считано от деня на 
снасянето, маркирани съгласно 
Наредба №1/09.01.2008г./ клас 
А/ , да се транспортират и 
съхраняват при температура, 
гарантираща безопасността им - 
от +5˚С до +18˚С. 

2 Яйчен прах- 1,000 кг кг 33 ТД на производителя. 
 
Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се 

доставят до обектите на Възложителя по  обособена позиция № 4: 
Яйцата - трябва да отговарят на : 

- Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация (ДВ, 
бр. 7 от 2008г., Регламент (ЕС) № 589/2008г. на комисията от 23.06. 2008г. за определяне 
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007г. на Съвета относно 
стандартите за търговия с яйца (ОВL 163,24.06.2008г.) и на приложение III, секция X на 
Регламент (ЕО) № 853/2004г. или на еквивалентна ТД на  производителя - да са пресни, 
със срок на годност не по - дълъг от 28 дни, считано от деня на снасянето; 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1028/2006 на съвета от 19.06.2006 г. относно стандартите за 
търговия с яйца; 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2007 на комисията  от 23.05.2007 г  за определяне на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета  относно 
стандартите за търговия с яйца. 

Всяка партида доставяни яйца до всеки обект да се придружава с документи за 
произход, за качество и безопасност. 

 
Обособена позиция № 5: „Картофи, кореноплодни и варива“ - По тази обособена 

позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните 
продукти: 

№ Артикул Мярка 
  

Прогнозно 
количество 
за 3 години 

  

Техническа спецификация 

1 2 3 4 5 
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1 Картофи кг 7326 Да  отговарят на 
изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010г. на МЗХ за 
съответния клас. Трябва да са 
с добро качество, да 
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или 
търговския тип. Трябва да 
бъдат с добро качество, да са 
цели и здрави; да са чисти, 
без видими чужди вещества; 
без вредители; без 
увреждания от вредители; без 
неспецифичен мирис и/или 
вкус; с цвят, характерен за 
продукта, незасегнати от 
гниене или други 
увреждания, които биха ги 
направили негодни за 
консумация. 

2 Зрял боб - пакетиран кг 3147 ТД на производителя. 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. 

3 Зрял боб, лющен - пакетиран за 
детски заведения 

кг 30 ТД на производителя. 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. 

4 Леща - пакетирана кг 2415 ТД на производителя. Без 
начупени зърна и следи от 
вредители, без наличие на 
чужди примеси. 
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5 Ориз - пакетиран кг 2280 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. 

6 Ориз – пакетиран бланширан кг 300 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. 

7 Грах - замразен кг 348 ТД на производителя. Без 
начупени зърна и следи от 
вредители, без наличие на 
чужди примеси. 

8 Леща - червена кг 360 ТД на производителя. Без 
начупени зърна и следи от 
вредители, без наличие на 
чужди примеси. 

9 Сладки картофи кг 360 Да  отговарят на 
изискванията на 
Наредба № 16/28.05.2010г. на 
МЗХ за съответния клас. 
Трябва да са с добро 
качество, да притежават 
всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или 
търговския тип. Трябва да 
бъдат с добро качество, да са 
цели и здрави; да са чисти, 
без видими чужди вещества; 
без вредители; без 
увреждания от вредители; без 
неспецифичен мирис и/или 
вкус; с цвят, характерен за 
продукта, незасегнати от 
гниене или други 
увреждания, които биха ги 
направили негодни за 
консумация. 
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Обособена позиция №6 – Риба, рибни продукти и други морски храни – - По тази 
обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на 
избраните продукти: 

№ Артикул Мярка 
  

Прогнозно 
количество 
за 3 години 

  

Техническа спецификация 

1 2 3 4 5 

1 Риба скумрия филе /замразена/ кг 3435 

ТД на производителя, замразена 
с температура минус 18˚C, 
добре почистена от кожа, 
гръбначни кости и 
вътрешности, филетирана. 

2 Риба хек филе кг 2310 

ТД на производителя, замразена 
с температура минус 18˚C, 
добре почистена от кожа, 
гръбначни кости и 
вътрешности, филетирана 

3 Риба пангасиус филе кг 600 

ТД на производителя, замразена 
с температура минус 18˚C, 
добре почистена от кожа, 
гръбначни кости и 
вътрешности, филетирана 

4 Панирани рибни хапки 
/замразени/ кг 600 ТД на производителя 

5 Бяла риба филе(замразено) кг 900 

ТД на производителя, 
замразенас температура минус 
18˚C, добре почистена от кожа, 
гръбначни кости и 
вътрешности, филетирана. 

 
Предлаганите риба, рибни продукти и други морски храни трябва да се доставят от 

регламентирани  обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на 
изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на Регламент (ЕО) № 853 2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. относно определяне на 
специфични хигиенни правила за храните от животински произход. 

Рибата и рибните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 
изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 
приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г.  

Доставяната риба да е подходящо опакована за предпазване от външно замърсяване, 
съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренася в храната 
свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или 
водят до неприемливи промени или до влошаване на органолептичните й характеристики. 

Всяка партида доставяна риба до всеки обект да се придружава с документи за 
произход, за качество и безопасност. 
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Обособена позиция № 7: „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ - По тази 
обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на 
избраните продукти: 

№ Артикул Мярка 
  

Прогнозно 
количество 
за 3 години 

  

Техническа спецификация 

1 2 3 4 5 
1 Хляб бял - 0,650 кг. бр 7560 Произведен по Утвърден 

стандарт 02:2011, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. Средата да е без 
признаци на клисавост, да не 
лепне. Шупливост-
равномерна. Еластичност-след 
натискане да възстановява 
първоначалната си форма. 

2 Хляб бял - 0,700 кг. бр 3000 Произведен по Утвърден 
стандарт 02:2011, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. Средата да е без 
признаци на клисавост, да не 
лепне. Шупливост-
равномерна. Еластичност-след 
натискане да възстановява 
първоначалната си форма. 

3 Хляб пълнозърнест - 0,550 
кг. 

бр 4995 Произведен по Утвърден 
стандарт 02:2011, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. Средата да е без 
признаци на клисавост, да не 
лепне. Шупливост-
равномерна. Еластичност-след 
натискане да възстановява 
първоначалната си форма. 
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4 Хляб типов - 0,500 кг. бр. 1500 Произведен по Утвърден 
стандарт 04:2011, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. Средата да е без 
признаци на клисавост, да не 
лепне. Шупливост-
равномерна. Еластичност-след 
натискане да възстановява 
първоначалната си форма. 

5 Брашно тип 500 - 1 кг. 
/пакет/ 

кг 1395 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. 

6 Козунак 0,500 кг. бр 630 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. 

7 Кус-кус - 0,400 кг. /пакет/ бр 360 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. 

8 Макарони пакет - 0,400 кг. бр 2310 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. 

9 Фиде - 0,400 кг. /пакет/ бр 3225 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива. 

10 Тутманик - 0,180 кг. бр 300 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива, с ниско съдържание на 
мазнини, сол и захар. 
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11 Кифла с мармалад - 0,180 кг. бр 2100 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива, с ниско съдържание на 
мазнини, сол и захар 

12 Рогче със сирене - 0,180 кг. бр 300 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива, с ниско съдържание на 
мазнини, сол и захар 

13 Кори за баница - 0,500 кг. бр 60 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива, с ниско съдържание на 
мазнини, сол и захар 

14 Нишесте /пакетче/ - 0,060 
кг. 

бр 7890 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива 

15 Грухана пшеница 
пакетирана 

кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива 

16 Грис пшеничен /пакетиран/ кг 585 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти, без 
признаци на плесенясване, без 
наличие на складови 
вредители и/или следи от 
такива 

17 Галета - 0,100 кг. /пакет/ бр 150 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 
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18 Оризови макарони кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

19 Царевичен грис кг 15 ТД на производителя. БезТД 
на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

20 Амарант кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

21 Киноа кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

22 Нахут кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

23 Елда кг 15 ТД на производителя. Без 
оцветители, без наличие на 
складови вредители и и/или 
следи от такива. 

24 Каша Слънчо /без глутен/ бр 30 ТД на производителя. 

25 Каша Слънчо /с глутен/ бр 30 ТД на производителя.  

26 Пудинг бр 150 ТД на производителя.  

27 Безмлечна зърнена каша бр 30 ТД на производителя.  

28 Брашно по БДС. кг 90  Утвърден стандарт № 02/2011 
за хляб “Бял” – да се уточни за 
какъв тип хляб – бял, 
Добруджа или типов 

 

Обособена позиция № 8: „Плодове зеленчуци и продукти от тях“ - По тази обособена 
позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните 
продукти: 

№ Артикул Мярка   
Прогнозно Техническа спецификация 
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количество 
за 3 години 

  

1 2 3 4 5 
1 Ябълки кг 5880     Да отговарят на 

изискванията на 
Приложение 1, част А на 
Регламент (ЕО) 543/2011 на 
Комисията и 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.  

      При доставката 
плодовете и зеленчуците да 
са свежи, твърди, без 
повреди, причинени от 
вредители по месестата част. 
Не се допускат продукти, 
засегнати от гниене или 
влошаване на качеството, 
което ги прави негодни за 
консумация. Качество – 
първо.  

 

2 Кайсия кг 300 

3 Праскови кг 630 

4 Сини сливи кг 30 

5 Грозде кг 312 

6 Дини кг 2040 

7 Нектарини кг 390 

8 Банани кг 6081 

9 Киви кг 30 

10 Мандарини кг 2490 

11 Портокали кг 3135 

12 Пресни гъби кг 675 

13 Домати кг 2940 

14 Пресен пипер червен кг 1230 

15 Пресен пипер зелен кг 1050 

16 Зеле кг 3783 

17 Краставица кг 3912 

18 Лук стар кг 3930 

19 Моркови кг 2175 

20 Тиквички кг 330 

21 Круша кг 1440 

22 Пъпеш кг 945 

23 Спанак замразен кг 1005 

24 Замразени зеленчуци кг 885 

25 Лимони кг 57 

26 Чесен стар кг 120 

27 Зелен боб замразен кг 225 

28 Спанак пресен кг 150 

29 Тиква кг 1080 

30 Червено цвекло кг 30 

31 Целина глави кг 30 
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32 Карфиол пресен кг 60 

33 Брюкселско зеле замразено кг 15 

34 Авокадо кг 60 

35 Манго кг 90 

36 Дюли кг 30 

37 Бамя замразена кг 6 

38 Карфиол замразен кг 30 

39 Тиква замразена кг 90 

40 Броколи замразени кг 90 

41 Патладжан кг 36 

42 Копър/магданоз кг 6 

43 Сушени сливи без костилки кг 90 ТД на производителя 

44 Сушени смокини кг 45 ТД на производителя 

45 Сушени боровинки кг 30 ТД на производителя 

46 Сушени кайсии кг 75 ТД на производителя 

47 Тиквички замразени кг 30 ТД на производителя. 

48 Замразени зеленчуци с 
картофи 

кг 90 ТД на производителя. 

49 Натурален сок 100 % - 1 л. 
(Нектарина) 

кг 3450 ТД на производителя. 

50 Нектар 0,500 л. бр 30 ТД на производителя. 

51 Компот /буркан 0,680 кг./ 
праскова 

бр 618 ТД на производителя. Да не 
е нарушена херметичността 
и да няма признаци на 
бомбаж. Без консерванти и 
изкуствени подсладители и 
оцветители, с ниско 
съдържание на захар. 

52 Компот /буркан 0,680 кг./ 
слива 

бр 570 ТД на производителя. Да не 
е нарушена херметичността 
и да няма признаци на на 
бомбаж. Без консерванти и 
изкуствени подсладители и 
оцветители, с ниско 
съдържание на захар. 

53 Компот /буркан 0,680 кг./ дюля бр 330 ТД на производителя. Да не 
е нарушена херметичността 
и да няма признаци на на 
бомбаж. Без консерванти и 
изкуствени подсладители и 
оцветители, с ниско 
съдържание на захар. 



25 
 

54 Компот /буркан 0,680 кг./ 
малина 

бр 150 ТД на производителя. Да не 
е нарушена херметичността 
и да няма признаци на на 
бомбаж. Без консерванти и 
изкуствени подсладители и 
оцветители, с ниско 
съдържание на захар. 

55 Гювеч /буркан 0,680 кг./ бр 2928 Да не е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. Да 
отговаря на изискванията на 
Наредба 
№9/16.09.2011г. 

56 Домати консерва /0,680 кг./ бр 5850 Трябва да отговаря на 
Наредба 
№16/28.05.2010г. или на 
еквивалентна ТД на 
производителя. Не по-малко 
от 50% от един и същ сорт, 
сравнително еднакви по 
форма и степен на зрялост. 
Допуска се наличието на 
единични семки в 
заливката. Да не е нарушена 
херметичноста и да няма 
признаци на бомбаж. 

57 Пипер печен белен консерва 
/0,680 кг./ 

бр 405 Трябва да отговаря на 
Наредба 
№ 16/28.05.2010г. или на 
еквивалентна ТД на 
производителя. Не по-малко 
от 50% от един и същ сорт, 
сравнително еднакви по 
форма и степен на зрялост. 
Допуска се наличието на 
единични семки в 
заливката. Да не е нарушена 
херметичноста и да няма 
признаци на бомбаж. 

58 Паприкаш /буркан 0,680 кг/ бр 3900 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 

59 Зелен боб /буркан 0,680 кг./ бр 2940 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 

60 Кисели краставички /буркан 
0,680  кг./ 

бр 450 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 
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61 Салатен боб /0,680 кг./ бр 300 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 

62 Грах /буркан 0,680 кг./ бр 1680 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 

63 Бамя /буркан 0,680 кг./ бр 15 ТД на производителя. Да не 
е нарушена 
херметичноста и да няма  
признаци на бомбаж. 

64 Замразени плодове кг 6 ТД на производителя. 

65 Сок концентрат - 0,500 л. бр 90 ТД на производителя. 

66 Грах консерва кутия - 0,820 кг. бр 1260 ТД на производителя. Да не 
е нарушена херметичноста и 
да няма  признаци на 
бомбаж. 

67 Домати консерва цели белени - 
0,800 кг. 

бр 2820 Трябва да отговаря на 
Наредба 
№16/28.05.2010г. или на 
еквивалентна ТД на 
производителя. Не по-малко 
от 50% от един и същ сорт, 
сравнително еднакви по 
форма и степен на зрялост. 
Допуска се наличието на 
единични семки в заливката. 
Да не е нарушена 
херметичноста и да няма 
признаци на бомбаж. 

68 Праз лук кг 90  Да отговаря на изискванията 
на Наредба № 
16/28.05.2010г. на МЗХ за 
съответния клас първи. 
Продукта да притежава 
всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или 
търговския тип. Трябва да 
бъде с добро качество. 

69 Замразена сладка царевица, 
пакети по 1 кг 

кг 5 Да отговаря на изискванията 
на Наредба № 
16/28.05.2010г. на МЗХ за 
съответния клас първи. 
Продукта да притежава 
всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или 
търговския тип. Трябва да 
бъде с добро качество. 

70 Конфитюр екстра качество, бр. 10 Да отговаря на Наредбата за 
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буркан 0,360 гр. 

 

изискванията към плодовите 
конфитюри, желета, 
мармалади, приета с ПМС № 
45/21 февруари 2003 г. Смес, 
получена от вода, захари и 
неконцентриран плодов пулп 
от един или повече видове 
плодове, доведена до 
необходимата степен на 
сгъстяване. Консервираните 
плодове да не съдържат 
консерванти, подсладители и 
оцветители. 

 
Плодовете и зеленчуците трябва да отговарят на следните изисквания: 
- На общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по 

Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията 
от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и 
на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.). 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2001 на комисията  от 12.06.2001 г. относно 
проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове 
и зеленчуци. 
Плодове (грозде, дини, пъпеш, кайсии, ябълки и др.) трябва да отговарят на : 

- НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010 
г. 

- изискванията  за  качество  в  съответствие  с  изискванията  на  общия  стандарт  
и  специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А 
и част Б на Регламент (EO) 543/2011 на Комисията. 

Южните плодове ( банани, портокали, мандарини и др.) трябва да отговарят на 
НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010 
г. 

Доставяните плодове и зеленчуци трябва да са подходящо опаковани за 
предпазване от външно замърсяване и повреди съгласно изискванията на действащите 
нормативни документи. 

Всяка партида доставяни плодове и зеленчуци да се придружава с документи за 
произход, за качество и безопасност до всеки обект. 
 

Обособена позиция № 9: „Други хранителни продукти“- По тази обособена 
позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните 
продукти: 

№ Артикул Мярка 

  
Прогнозно 
количество 

за 3 
години 

Техническа спецификация 
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1 2 3 4 5 

1.  Ванилия - 0,002 кг. Бр. 660 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. 

2.  Дафинов лист /изсушени листа/ 
- 0,010 кг. 

Бр. 480 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. 

3.  Джоджен /сух/ - 0,010 кг. 
Пакетче 

Бр. 888 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. 

4.  Девесил /сух/ - 0,010 кг. 
Пакетче 

Бр. 360 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. 

5.  Магданоз /сух/ - 0,010 кг. 
Пакетче 

Бр. 1920 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. 
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6.  Копър /сух/ - 0,010 кг. Пакетче Бр. 390 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. 

7.  Канела - 0,010 кг. Бр. 540 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. 

8.  Сол готварска /йодирана/ - 1 кг. кг 702 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.) или еквивалентна ТД 
на производителя. 

9.  Целина /суха/ - 0,010 кг. Бр. 645 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.  Черен пипер /млян/ - 0,010 кг. Бр. 1800 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. 

11.  Чубрица /суха/ - 0,010 кг./ 
пакетче 

Бр. 1770 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 



30 
 

летливи вещества. 

12.  Сода бикарбонат - 0,080 кг. 
пакетче 

Бр. 75 ТД на производителя. Да е 
опакован в чисти пакети, 
направени от материал, който 
не влияе на продукта, но го 
предпазва от достъп или 
загуба на влага и летливи 
вещества. 

13.  Бакпулвер - 0,010 кг. пакетче Бр. 150 ТД на производителя. Да е 
опакован в чисти пакети, 
направени от материал, който 
не влияе на продукта, но го 
предпазва от достъп или 
загуба на влага и летливи 
вещества. 

14.  Лимонтозу - 0,010 кг. пакетче Бр. 120 ТД на производителя. Да е 
опакован в чисти пакети, 
направени от материал, който 
не влияе на продукта, но го 
предпазва от достъп или 
загуба на влага и летливи 
вещества. 

15.  Суха подправка микс  кг 30 ТД на производителя. Да е 
опакован в чисти пакети, 
направени от материал, който 
не влияе на продукта, но го 
предпазва от достъп или 
загуба на влага и летливи 
вещества. 

16.  Червен пипер /пакетче/ - 0,060 
кг. 

кг 1665 ТД на производителя. Сладък, 
багрилно вещество в единица 
по ASTA- не по-малко от 125. 
Влага в % не повече от 10. 
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17.  Чесън на прах /пакетче/ - 0,010 
гр. 

Бр. 495 ТД на производителя. Да е 
опакован 
в чисти пакети, направени от 
материал, който не влияе на 
продукта, но го предпазва от 
достъп или загуба на влага и 
летливи вещества. 

18.  Какао на прах - 0,100 кг. Бр. 90 ТД на производителя 

19.  Чай билков /20бр. пакетчета в 
опаковка/ 

опаковка 60 ТД на производителя, без 
оцветители и овкусители, без 
кофеин 

20.  Овесени ядки - 1 кг. кг 75 ТД на производителя. 

21.  Орехи - ядки  кг 15 ТД на производителя, да са 
цели, 
здрави, чисти, нормално 
развити; да имат цвят, 
характерен за продукта; да 
имат вкус и мирис, характерни 
за продукта, без специфичен 
мирис и привкус; да нямат 
странични примеси; да са 
неповредени от насекоми или 
гризачи; да няма наличие на 
живи вредители. 

22.  Маслини - кг /черни, 
нискосолени/ 

кг 480 ТД на производителя 

23.  Оцет /винен/ - 0,700 л. Бр. 210 ТД на производителя. 
Получен чрез 
оцетно-кисела ферментация на 
гроздово вино. Бистрота-
бистър, без утайка. Цвят-
виненочервен. Вкус и мирис-
кисел, характерен за оцета. 

24.   
Рафинирана бяла захар, 
кристална 
/1кг. - пакетирана/ 

кг 1905 Трябва да отговаря на 
Наредбата за 
изискванията към захарите, 
предназначени за консумация 
от  
човека, приета с ПМС № 209 
от 
11.09.2002г. 

25.  Пудра захар /пакет/ - 0,500 кг. кг 66 ТД на производителя. 
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26.  Халва тахан кг 870 ТД на производителя. 

27.  Обикновени бисквити – 0,120 
кг. пакет 

Бр. 750 ТД на производителя. Без 
оцветители. 

28.  Бисквити – 0,330 кг пакет 
(Закуска) 

Бр. 2070 ТД на производителя. Без 
оцветители. 

29.  Локум – кутия 0,140кг, 
обикновен или 
цветен 

Бр. 210 ТД на производителя. 

30.  Лютеница 0,300кг. /буркан/ - за 
детски заведения. 

Бр. 1278 По утвърден  браншови 
стандарт (БС) 
01/2011. Без консерванти и 
оцветители. Да отговаря на 
изискванията на Наредба 
№9/16.09.2011г. 

31.  Лютеница /буркан - 0,560 кг./ Бр. 1260 ТД на производителя. Без 
консерванти и оцветители. 

32.  Мешана туршия /1,700кг./ Бр. 150 ТД на производителя. 

33.  Мариновани гъби /0,680кг./ Бр. 60 ТД на производителя. Да не е 
нарушена херметичноста и да 
няма признаци на бомбаж. 

34.  Месна консерва - 0,300 кг 
/свинско със зеле, боб със 
свинско/ 

Бр. 450 ТД на производителя. Да не е 
нарушена херметичноста и да 
няма признаци на бомбаж. 

35.  Шоколад с ядки - 0.090 кг Бр. 1500 ТД на производителя 

36.  Шоколад млечен - 0.090 кг Бр. 2550 ТД на производителя 

37.  Пълнозърнести бисквити - 
0.110 кг 

Бр. 300 ТД на производителя 

38.  Кафява захар кг 15 ТД на производителя 

39.  Шоколад - 0.040 кг Бр. 3000 ТД на производителя 

40.  Суха паста 12 бр. в кутия Бр. 600 ТД на производителя 

41.  Боза 1 л. Бр. 360 ТД на производителя. Без 
оцветители и консерванти. 

42.  Картофено пюре кг 90 ТД на производителя 

43.  Кимион Бр. 300 ТД на производителя 

44.  Обикновени вафли, кутия 20 
броя 

Бр. 300 ТД на производителя 
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Общи специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се 
доставят до обектите на Възложителя по  обособената позиция: 

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно 
изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 
приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г.  

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване 
от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

Всички хранителни продукти да се придружават с документи за произход, за 
качество и безопасност до всеки обект. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или 

специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 
производство да се чете „или еквивалент“. 

Ако някъде в спецификациите на продуктите по-горе има посочен: конкретен модел, 
търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителят ще приеме 
всяка оферта, когато Участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от 
него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническата 
спецификация.  
 
 
 
 
 

 


