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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

                                     ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка: 

 Хранителните продукти да отговарят на изискванията на нормативната 

уредба и посочените утвърдени стандарти. 

 Пресните плодове и зеленчуци не трябва да съдържат остатъчни количества 

пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 

 Консервираните продукти, плодови и билкови чайове не трябва да съдържат 

консерванти, оцветители и овкусители. 

 Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, 

съгласно чл. 196, ал. 2 и чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните. 

 Всеки доставен продукт да има остатъчен срок на годност не по-малко от 80 

% (осемдесет процента) към датата на доставка. 

 Пакетираните хранителни продукти, да бъдат с етикети на български език, 

които да съдържат информация за вида на стоката, съставките на храната и тяхното 

съдържание, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, 

маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи стоката, указания за 

употреба /ако е необходимо/.  

 Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването 

им или за преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества. 

Опаковките на предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не 

позволяват промяна на храната.  

 Храните при доставката трябва да се придружават от документи, доказващи 

техния произход и безопасност.   

 Документът за произход, придружаващ храните при всяка доставка трябва да 

съдържа информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната 

(партиден номер),  обект/фирмата производител на храната. При храни с произход 

предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. 

При храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата 

доставчик.  Документът за произход може да бъде: търговски документ или декларация за 

съответствие, или сертификат за произход. 

 При доставките могат да се прилагат и други документи на български език, 

доказващи качеството и безопасността на съответните партиди храни. 

 

2. Количествена сметка: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

 

№ Хранителни продукти Мярка 

Общо 

прогнозно 

количество 

Хляб и хлебни изделия 

 

1.               Хляб 650 гр - БДС бр. 5500 

2.               Хляб -  пълнозърнест - 700гр. бр. 550 

3.               Тутманик 0,500 кг. бр. 120 

4.               Тутманик 0.320гр. бр. 200 
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6.               Козунак 320 гр.  бр. 320 

7.               Кифлички 300 гр. бр. 170 

 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

№ Хранителни продукти Мярка 

Общо 

прогнозно 

количество 

Месо, месни продукти  и риба 

1.               Кайма 60/40 т/с кг. 500 

2.           Кайма 60/40 "Стара планина" кг. 350 

3.           Пилешки бутчета охладени кг. 300 

4.           Замразени пилешки бутчета без водно 

съдържание 
кг. 780 

5.           Кренвирш "Стара планина" кг. 20 

6.           Кренвирш кг. 120 

7.           Наденица кг. 80 

8.           Салам шпек "Стара планина" кг. 50 

9.           Салам малотраен колбас "Стара 

планина” 
кг. 30 

10.           Шунка – "Стара планина" кг. 60 

11.           Свински бут – охладен  кг. 230 

12.           Свински бут замразен кг. 90 

13.           Кюфте 70 гр. бр. 1600 

14.           Кебапче 70 гр. бр. 1600 

15.           Пилешки Шницел  кг. 130 

16.           Св. плешка кг. 150 

17.           Риба филе пангасиос кг. 160 

18.           Рибно филе от хек кг. 460 

19.           Скумрия чистена кг. 50 

Мляко и млечни продукти 

20.           Мляко прясно 2% л 1760 

21.           Мляко прясно 3.6% л 900 

22.           Кисело мляко 2%  400 гр.  по БДС бр. 2600 

23.           Кисело мляко 2% 400 гр. бр. 5000 
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24.           Кисело мляко 3.6% 400гр. бр. 1000 

25 Кисело мляко 3.6% 0.400гр. по БДС бр. 1600 

26.           Кашкавал от краве-  мляко БДС кг. 100 

27.           Сирене от краве мляко-БДС  кг. 120 

28.           Сирени краве – без растителни 

мазнини 
кг. 30 

29.           Масло от краве мляко БДС 250гр. бр. 190 

30.           Масло 250 гр.  бр. 70 

Плодове, зеленчуци и консерви 

31.           Домати кг 500 

32.           Зеле кг 1000 

33.           Кромид лук кг 720 

34.           Чушки кг 350 

35.           Краставици кг 600 

36.           Лук чесън  кг 8 

37.           Картофи кг 2350 

38.           Моркови кг 360 

39.           Тиквички кг 260 

40.           Ябълки кг 430 

41.           Круши кг 300 

42.           Праскови кг 400 

43.           Череши кг 200 

44.           Банани кг 500 

45.           Портокали кг 400 

46.           Мандарини кг 520 

47.           Диня кг 400 

48.           Пъпеш кг 400 

49.           Грозде кг 300 

50.           Нектарини кг 100 

51.           Киви кг 100 

52.           Сини сливи кг. 200 

53.           Спанак замразен 400 гр. бр. 80 

54. Зеленчуков микс замразен 2,5 кг. бр. 40 

55. Спанак замразен 2,5  кг. бр. 200 
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56. Кайсии кг 400 

57. Магданоз пресен връзка бр. 1000 

58. Копър пресен връзка бр. 150 

59. Натурален сок 100 % - 1 л. бр. 350 

Основни хранителни продукти 

60. Брашно бяло кг. 200 

61. Брашно бяло БДС- Утвърден стандарт кг 230 

62. Захар рафинирана бяла -българска кг 400 

63. Олио л. 920 

64. Ориз кг. 550 

65. Сол трапезна йодирана с калиев йодат кг. 95 

66. Нишесте нат.царевечно 60гр. бр. 1050 

67. Ванилия 2 гр. бр. 750 

68. Бисквити „Закуска” 330 гр. бр. 150 

69. Бисквити за торта 250 гр. бр. 300 

70. Грис 500 гр. ТД бр. 100 

71. Джоджен сух 10 гр. бр. 150 

72. Кус-кус 400гр. ТД бр. 270 

73. Макарони 400гр. ТД бр 350 

74. Фиде 400гр. ТД бр 330 

75. Черен пипер 10гр. бр 480 

76. Кимион 10 гр. бр. 260 

77. Червен пипер 55гр. бр. 225 

78. Качамак 400 гр.  ТД бр. 50 

79. Оцет 700 гр. бр. 30 

80. Шарена сол 10 гр. бр. 50 

81. Чубрица ронена 10 г. бр. 550 

82. Бахар 10 гр.  бр. 20 

83.       Сода бикарбонат 70 гр. бр. 70 

84.       Бакпулвер 10 гр. бр. 220 

85.       Канела 10 гр. бр. 125 

86.       Какао 50 гр. бр. 80 

87.       Леща 500гр. ТД бр. 230 

88.       Зрял фасул 500 гр ТД бр. 700 

89.       Жито 500гр. бр. 50 
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90.       Пудра захар 400гр. бр. 20 

91.       Чай без оцветители и овкусители-

кутия 
бр. 250 

92.       Яйца L клас”А” бр. 8000 

93.       Мед 100% - 900гр. бр. 36 

94.             

  
Кроасан макси 80 гр. бр. 200 

95.       Зърнена закуска 1000 гр. бр. 60 

96.       Минерална вода бутилирана 

Нискоминерална вода Трапезна 

Съдържание на флуор -1.5 мг. - 10 л. 

бр. 350 

97.       Бутер тесто 800 гр.  бр. 50 

98.       Дафинов лист   10 гр. бр. 70 

99. Мая кубче 42 гр. бр. 50 

100. Пастет детски 200 гр. бр. 50 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

№ Хранителни продукти Мярка 

Общо 

прогнозно 

количество 

Зеленчукови консерви 

1. Гювеч консерва  830 гр. /кутия/ бр. 460 

2. Кисели краставички буркан 680 гр. бр. 200 

3. Кисело зеле консерва 1,65кг. /буркан/ бр. 150 

4. Зелен фасул консерва 680 гр./буркан/ бр. 600 

5. Грах консерва  820 гр. /кутия/ бр. 700 

6. Домати консерва 800гр. /кутия/ бр. 1350 

7. Доматено пюре с не по-малко от 22% 

сухо вещество 680 гр./буркан/ 
бр. 70 

8. Лютеница 560гр. без консерванти 

БДС 
бр. 210 

Конфитюри 

 

9. Конфитюр с над 60% плодово 

съдържание-360 гр. 
бр. 80 

Захарни изделия и десерти  
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3. Изисквания към продуктите: 

 Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки 

доставен продукт ще бъде в срок на годност, придружен от експертен лист или сертификат 

за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ.  

 Продуктите следва да са етикетирани съгласно нормативните изисквания 

(пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за 

вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност). 

 Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на 

доставка трябва да бъде не по-малък от 80%. 

 Продуктите да са екстра или първо качество. 

 При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и 

ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист. 

 

4. Изисквания към суровините и готовите продукти, предлагани в детските заведения 

и училища: 

 Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от 

външно замърсяване с ненарушена цялост. 

 Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 4 

декември 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.). 

 Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. 

 Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт.  

 Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, 

сол и/или захар. 

 Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от 

общата маса) и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество). 

 Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните 

колбаси не повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено 

съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните не повече от 

2,2%). 

 Месото от свине , ЕПЖ и ДПЖ  да отговаря на изискванията на Регламент  № 

853/2004/ЕС. 

 Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на 

Регламент №853/2004/ЕС и Регламент 543/2008. 

 Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и 

да са с ниско съдържание на сол. 

 Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да са 

произведени по технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за 

суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти 

по утвърдени стандарти. 

 Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини. 

 Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от сурово мляко, 

отговарящо на изискванията на Регламент № 853/2004. 

10.       Суха паста 30-40 гр. бр. 200 

11.       Вафла тунквана 40 гр. бр. 400 

12.             

  
Кейк единично опакован 30- 40гр. бр. 200 
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 Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за 

качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 

предлагане на пазара. 

 Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни 

количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 

 Кореноплодните зеленчукови култури /моркови, ряпа и др./ трябва да 

отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и 

зеленчуци. 

 Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди 

от вредители.  

 Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а 

стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители, 

оцветители и консерванти. 

 В детските заведения и училищата не се доставят и приемат продукти с 

нарушена херметичност и признаци на бомбаж. 

 Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за 

изискванията към напитките от плодове. 

 Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на 

добавена захар над 50%. 

 Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на моно- и 

дизахариди до 20%. 

 Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и 

примеси. 

 Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на 

видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. 

 Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите, 

заложени в ТД на производителя, без оцветители. 

 Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и 

увреждания от вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за 

продукта. 

 Използваният чай да не съдържа оцветители и овкусители. 

 Използва се само сол, йодирана с калиев йодат. 

 Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в 

храни, използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят 

или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО). 

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

 

 

5.  При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на: 

 Закон за храните; 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност;   

 Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните;  

 Наредба № 7 от 08.04.2002 г.  за хигиенните изисквания към предприятията, 

които произвеждат и търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с 

качествени и безопасни храни; 

• Наредба № 9 от 16 септември 2011 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 
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заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици(ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 

03.11.2015 Г.); 

  Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 

 Наредба № 108/12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; 

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни; 

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека; 

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти; 

 Наредба за изискванията към напитките от плодове; 

 Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, 

предназначени за консумация от човека;  

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани 

млека, предназначени за консумация от човека; 

 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 

желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; 

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека; 

 Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за 

хранителни цели; 

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 

храни, предназначени за кърмачета и малки деца; 

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение;  

 Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от 

говеждо месо; 

 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за 

съхраняване и използване на особено бързо развалящите се продукти; 

 Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на 

остатъци от пестициди във или върху храни; 

 Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните; 

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в 

хранителните, комуналните обекти и здравните заведения; 

 Наредба № 6 за общи изисквания и задължения за осигуряване на безопасност 

при трудова дейност. 

 

 

 

 

                              Изготвил: М. Паралеева 

                                                                                                           /гл.специалист „ЕиТ”/ 
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