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Приложение №1 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

За възлагане обществена поръчка  чрез събиране на оферти с обява   

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Детска градина „Слънце“-Шумен  

 с четири обособени позиции“ 

 

 
 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на 

ритмичната  доставка на хранителни продукти с гарантирано качество за приготвяне на 

вкусна и здравословна храна за децата от детската градина. 

 Обособените позиции на поръчката са както следва: 

 Обособена позиция №1: “Мляко и млечни продукти” 

 Обособена позиция №2: „Продукти от месо, риба, яйца, храни на зърнена 

основа и  други хранителни продукти“ 

 Обособена позиция №3: „Зеленчуци, плодове, варива, зърнени храни и 

подправки“ 

 Обособена позиция №4: “Вода“ 

  Включените в обособените позиции продукти са от една или повече групи, 

съгласно § 1, т.12 от  Допълнителните разпоредби на Закона за храните, обединени по 

сходен признак. 

 За всяка обособена позиция на поръчката в раздел ІІІ е подадена информация за 

вид, прогнозни количества, изисквания за качество в съответствие с приложимите 

стандарти и изисквания към опаковката на  хранителните продукти. 

 Посочените прогнозни количества на отделните продукти, включени в обособените 

позиции  са за срок 12 месеца. 

 Прогнозната стойност на всяка обособена позиция за срок 12 месеца е  изчислена в 

съответствие с изискванията на чл. 21, ал.8 от ЗОП. 
  

ІІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 1.Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за 

качество, съгласно действащите нормативни актове на националното и европейското 

законодателство, както следва: 
-Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 година; 

-Наредба № 1 от 26 януари 2016 година за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 

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

22.01.2008 година; 

-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; 

-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; 

-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; 

-Наредба №9 от 16.03.2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-

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

-Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 

12.12.2014 година; 
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-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; 

-Наредба №4 от 19 февруари 2008 година 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, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 година; 

-Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 година; 

-Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 година; 

-Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 година; 

-Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

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

-Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 

85 от 5.09.2002 година,  

-Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

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

-Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 

от 20.09.2002 година, 

      -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;  

-Наредба №9 от 16.09.2011година за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на 

земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011година; 

-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; 

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

година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

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

производство и етикетирането на биологични продукти; 

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

и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

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

животните по време на транспортиране и свързаните с това операции; 

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

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

-Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и 

хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

-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; 

-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; 

-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; 

-Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно 

стандартите за търговия с маслиново масло; 

-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; 

 -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; 
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 -Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 

година относно хигиената на храните; 

 -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;  

       -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; 

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

2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

-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; 

-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; 

-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; 

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

микробиологичните критерии за храните;  

 -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. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИДА, КАЧЕСТВОТО,   ОПАКОВКАТА И ПРОГНОЗНИТЕ 

КОЛИЧЕСТВА НА НЕОБХОДИМИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ 

В ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “Мляко и млечни продукти” 

Включените продукти в Обособена позиция №1, съгласно § 1, т.12 от  

Допълнителните разпоредби на Закона за храните са от групата „Мляко и млечни 

продукти“ 
№ по 

ред 

Наименование и вид на продукта Технически изисквания 

и/ стандарт или 

еквивалентни 

Опаковка 

М
я
р

к
а 

 

Прог-

нозно 

количест

во за 

срок 12 

месеца  

І. Мляко и млечни продукти 

1 Прясно мляко 3,2% масленост, 

еднородна течност без утайка, цвят-бял 

със слабо кремав оттенък, вкус-слабо 

сладникъв без страничен привкус, 

мирис-специфичен, първо качество 

суровина. Сух обезмаслен остатък - не 

повече от 8,5 %. Етикетирано на 

български език. 

 ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  
Наредба №2/07.03.2013г. 

 Тетра пак 

кутии 

 по 1 литър 

л. 2350 

2. Кисело мляко-краве по БДС, 

масленост 3.6%- бял цвят с различни 

нюанси на кремав цвят, вкус и аромат-

специфичен, приятно млечно- кисел. 

Етикетът с фир-мения знак да е върху 

всяка опаковка, където са отразени дата 

на годност, партида и температура на 

съхранение. Сухо вещество от 8,5% до 

18%. 

Стандарт БДС или 

еквивалент в 

съответствие БДС и  

съгласно изискванията 

на  Наредба №9/ 

16.09.2011 г. и Наредба 

№2/07.03.2013г. 

Пласт-

масова 

кофичка 

0.400 кг 

Бр. 2080 

 

  

3. Кисело мляко-краве- масленост 

2%- бял цвят с различни нюанси на 

Стандарт БДС или 

еквивалент в 

съответствие БДС и  

Пласт-

масова 

кофичка 

Бр. 1380 
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кремав цвят, вкус и аромат-специфичен, 

приятно млечно кисел. Етикетът с фир-

мения знак да е върху всяка опаковка, 

където са отразени дата на годност, 

партида и температура на съхранение. 

съгласно изискванията 

на  Наредба №9/ 

16.09.2011 г. и Наредба 

№2/07.03.2013г. 

0.400 кг 

4. Сирене „Краве“, бяло, 

саламурено (без саламурата)-БДС- 
вкус, мирис и аромат - специфични за 

узряло сирене без страничен привкус и 

мирис. Консистенция - умерено твърда, 

еластична. Вкус, мирис и аромат – 

специфични за узряло сирене без 

страничен привкус и мирис, със 

съдържание на сол до 3,5% 

БДС 15:2010 или ТД 

еквивалентна БДС, 

съгласно Наредба №9/ 

16.09.2011 г. 

Кутия 2 или 

8 кг. 

Кг.  456 

5. Кашкавал от краве мляко- 

вакуумиран по БДС- Вкус, мирис и 

аромат - специфични за узрял кашкавал 

без страничен привкус и мирис.   Сухо 

вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %, 

съдържание на сол до 2%. Срок на 

зреене – 60 дни. 

БДС 14:2010 или ТД 

еквивалент на БДС 

съгласно  Наредба №9/ 

16.09.2011 г. 

Вакууми-

рани 

полиети-

ленови 

опаковки  

Кг. 152 

6. Краве масло- БДС-  масленост не 

по-малко от 82 % 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

 Пакетче 

125 гр. в 

алуминиево 

фолио  

Бр. 1180 

7. Извара от обезмаслено мляко– 
млечна, безсолна; вкус, мирис и аромат 

–специфичен за продукта 

ТД на производителя 

или еквивалент съгласно  

Наредба №9/16.09.2011 

г. 

Полиети-

ленови 

опаковки по 

0.5 кг.  

Кг. 136 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  на продуктите в  Обособена позиция №1 

-15 000.00 (петнадесет хиляди) лева без ДДС 

-18 000.00 (осемнадесет хиляди) лева с ДДС 

  

2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Продукти от месо, риба, яйца, храни на зърнена 

основа и  други хранителни продукти“ 

Включените продукти в Обособена позиция №1, съгласно § 1, т.12 от  Допълнителните 

разпоредби на Закона за храните са от групите: 

- месо и месни продукти; 

- риба, рибни продукти; 

- яйца; 

- храни на зърнена основа; 

- захар, захарни и шоколадови изделия; 

- масла и мазнини; 

 - кафе, чай, какао; 

 - ядки; 

 - други храни. 
№ по 

ред 

Наименование и вид на продукта Технически изисквания 

и/ стандарт или 

еквивалентни 

Опаковка 

М
я
р

к
а 

 

Прог-

нозно 

количест

во за 

срок 12 

месеца  

І. Месо, месни продукти и риба 

1 Свински шол-Замразен,  натурален, 

без допълнителна обработка 

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно 

Наредба № 9/ 

Полиети-

ленов плик 

и   

картонена 

Кг. 328 
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16.09.2011г. опаковка 

2 Телешко месо, шол – 
Замразено, в натурален вид  пакетирано, 

без наличие на сланина 
 

Регламент ЕО 543/2008 

или екв.  утвърдени 

стандарти или ТД на 

производителя, съгласно  

Наредба № 9/ 

16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 

и   

картонена 

опаковка  

Кг. 28 

3 Пуешко месо – 
натурално без кост /замразено/, филе, 

бледожълто на цвят, без повреди,  да 

отговаря за първо качество 

Регламент ЕО 543/2008 

или екв.  Утвърдени 

стандарти или ТД на 

производителя, съгласно  

Наредба № 9/ 

16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 

и   

картонена 

опаковка 

Кг. 60 

4 Агнешко месо- натурално без 

допълнителна обработка, охладено с 

цвят и мирис характерен за прясно месо   

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно 

Наредба № 9/ 

16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 

до 3 кг. 

Кг. 20 

5 Агнешка дроб сарма- замразена, 

съставни компоненти: сърце, бял дроб, 

черен дроб, далак,  момици и було, без 

кръвни съсиреци 

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно 

Наредба № 9/ 

16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 

до 3 кг. 

Кг. 10 

6 Кайма- със съдържание 60% телешко 

и 40 % св.месо,  хомогенна маса с 

равномерно разпределени парченца 

месо и тлъстини, цвят- бледокафяв до 

червен, вкус - умерено солен, мирис - 

свойствен на прясно месо- съдържание 

на мазнини до  12,5%, сол до 1,5% 

Утвърден стандарт 

„Стара планина“ или 

негови еквиваленти  на 

ТД на производителя, 

съгласно  Наредба № 9/ 

16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 
Кг. 382 

7 Пилешки бутчета- Замразени, клас 

А, чисти, без травми, със здрава кожа, 

без разкъсвания и натъртвания, без под-

кожни кръвоизливи и остатъци от перу-

шина.Външен вид – бледожълт, без 

механични повреди. чисти, без травми, 

със здрава кожа, без разкъсвания и 

натъртвания, без подкожни кръвоизли-

ви и остатъци от перушина.  

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно   

изискванията на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

  

Полиети-

ленов плик 

и   

картонена 

опаковка 

Кг. 332 

8 Риба-бяла-Хек- замразена на блок 

при температура -18 ºС, изчистена, без 

глави, здрава със запазена цялост, с 

естествен цвят, специфичен за дадения 

вид; мирис след размразяване – харак-

терен за прясна риба, без признаци на 

развала 

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно   

изискванията на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

Полиети-

ленов плик 
Кг. 540 

9 Риба акула (филе)- замразена, без 

кости и кожа, мирис след размразяване 

– характерен за прясна риба, без 

признаци на развала 

Утвърдени стандарти 

или ТД на 

производителя, съгласно   

изискванията на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Полиети-

ленов плик 
Кг. 140 

ІІ. Яйца 

10 Яйца кокоши, клас А, Размер М-  
с тегло  от 53-63 гр. - черупка нормална, 

чиста, неповредена, здрава, със задъл-

жителна маркировка на всяко яйце 

съгласно Наредба №1/01.2008г. Доста-

вени 5 дни след датата на производство 

Съсласно    

Наредба№9/16.09.2011г. 
В картонени 

кори по 30 

бр. 

Бр. 

яйце 
11440 

ІІІ. Храни на зърнена основа 

11 Хляб  стандарт „България“ 
0.650-нарязан, без оцветители  

Утвърден стандарт или 

еквивалентен и 

съгласно Наредба№9/ 

Целофа-

нов/поли- 

етиленов 

Бр./ 

опа-

ковка 

1604 
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16.09.2011г. плик 

12 Хляб пълнозърнест нарязан,  
500 гр., без оцветители. 

Утвърдени стандарти 

съгласно Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

 

Целофа-

нов/поли- 

етиленов 

плик 

Бр./ 

опа-

ковка 

2428 

13 Брашно тип 500 – цвят светло-

кремав, вкус и мирис – специфични, без 

страничен привкус на плесен и запаре-

но, да не се усеща хрус  при  сдъвкване 

Утв. Стандарт 

„България“/ ТД на 

производителя, съгласно   

изискванията на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

опаковка в 

чувал по 

10 кг. 

Кг. 856 

14 Кори за баница - пресовано на 

много тънки листи твърдо тесто, цвят - 

светло кремав, вкус и мирис – на мая и 

брашно, не се допускат видими 

плесени. Стоката да се доставя със 

сертификат  на производителя 

ТД на производителя 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

Целофа-

нова 

опаковка по 

0.400 кг. 

Бр./ 

опа-

ковка  

504 

15 Нишесте бяло, пшенично -100 %, 

без оцветители, натурално, без 

страничен привкус на плесен  

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

В хартиени 

пликове по 

0.100 кг. 

Бр./ 

плик 
652 

ІV. Захар и захарни изделия  

16 Захар- рафинирана,  бяла,екстра, 

кристална, пакет.   Бяла, суха, 

нелепнеща, еднородни кристали с ясно 

изразени стени, цвят – бял с блясък, 

вкус – сладък, разтворимост – пълна, 

чужди примеси – не се допускат 

Еднородност на кристалите – не по-мал-

ко от 99,9 %. Обща пепел – не повече от 

0,025 % и влага – не повече от 0,10 %. 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

В целофа-

нови/ 

хартиени  

опаковки  

по  1 кг. 

Кг. 308 

17 Захар пудра - Суха,  

 нелепнеща, с бял блясък, вкус – сладък, 

разтворимост – пълна, чужди примеси – 

не се допускат.  

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

  В целофа-

нови/ 

хартиени  

опаковки  

по  0.500 кг. 

Бр./ 

опак. 
28 

18 Бишкоти – 0.400 кг. - Без 

подобрители, оцветители и консерванти 

ТД на производителя 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

 В опаковка 

на произ-

водителя по 

0.400 кг. 

Бр./ 

опа-

ковка  

348 

V. Други хранителни продукти 

19 Олио слънчогледово- 
рафинирано, бистро, без утайка, цвят-

светложълт, вкус и мирис характерен – 

без страничен  привкус, без примеси 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

Прозрачни 

пластмасови 

бутилки по 

1 л. 

л. 348 

20 Сол йодирана с калиев йодат - 
първо качество цвят бял; вкус -  солен;  

страничен мирис не се допуска; 

механични примеси не се допускат. 

Калиев йодат-28-50, NACl97,8% mil/kg 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

 В цело-

фанови 

пликове по 

1 кг. 

Кг. 120 

21 Оцет винен 6%- цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна течност, 

без утайка на дъното, вкус -  кисел, 

характерен за продукта 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

Пластма-

сова 

бутилка  

0.700л. 

Бр./ 

бути

лка 

36 

22 Чай билков- различни билки – 
без оцветители и овкусители 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

В пликчета 

от филтърна 

хартия  без 

конец,  

пликчетата 

поставени в  

картонена  

кутийка  по 

20бр. 

Бр./ 

опак. 
60 
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23 Какао-  пълномаслено какао на прах. 

Лесно разтворим прахообразен продукт, 

светлокафяв до кафяв цвят, вкус – 

горчив. 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

В 

целофанена/ 

хартиена 

опак.0.050кг 

Бр./ 

опак. 
116 

24 Орехови ядки- здрави ядки, с 

характерен за продукта вкус и мирис,   

без странични примеси,    без  плесен и 

загнилост на ядките  

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Опаковки 

по 0.500кг. 

или  по 1 кг.  

Кг. 4 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  на продуктите в  Обособена позиция №2 
-19 000.00 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС 

-22 800.00 (двадесет и две хиляди и осемстотин) лева с ДДС 

  

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Зеленчуци, плодове, варива, зърнени храни и 

подправки“ 

Включените продукти в Обособена позиция №3, съгласно § 1, т.12 от  

Допълнителните разпоредби на Закона за храните са от групите: 

-картофи и кореноплодни; 

-зеленчуци-сурови и замразени;  

-зеленчуци-консервирани;  

-плодове- пресни, консервирани и под формата на нектари; 

-плодове – консервирани, конфитюри, компоти;  

-мед; 

-варива; 

 -зърнени храни и храни на зърнена основа; 

 -подправки. 

 
№ по 

ред 

Наименование и вид на продукта Технически изисквания 

и/ стандарт или 

еквивалентни 

Опаковка 

М
я
р

к
а 

 

Прог-

нозно 

количест

во за 

срок 12 

месеца  

І. Картофи и кореноплодни 

1 Картофи - с външен вид клубени - цели, 

здрави, чисти, непозеленели, непокълнали, 

еднородни по окраска и форма. Първо 

качество 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

В насипно 

състояние в 

касетки/ 

чували 

Кг. 1172 

2 Ряпа- добре почистени от пръстта здрави 

гранули, без наранявания и загнивания по 

повърхността 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

В касетки 

или 

мрежеста 

торбичка  

Кг. 52 

3 Червено цвекло- добре почистени от 

пръстта здрави гранули, без нараня-вания 

и загнивания по повърхността 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

В полиети-

ленови 

чували с 

етикет 

Кг. 56 

4 Моркови-кореноплоди- с външен вид, 

пресни, правилно оформени, цели, гладки, 

здрави, неразклонени, чисти с типична за 

сорта форма. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

В насипно 

състояние в 

касетки 

Кг. 800 

5 Репички - добре почистени от пръстта 

здрави гранули, без наранявания и 

загнивания по повърхността с изразен 

розов цвят. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

В касетки на 

връзки  

Бр./ 

връз-

ка 

44 
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ІІ. Зеленчуци-сурови 

6 Домати –зрели, чисти, кръгли, гладки 

или ръбести с форма типична за сорта. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

В пластма-

сови  

касетки 

Кг. 270 

7 Краставици - пресни, цели, здрави с 

дължина 30 см; чисти без видими следи от 

препарати, добре оформени, без външни 

признаци на оплождане с гладка или 

грапава повърхност типична за сорта, без 

признаци на пожълтяване, сортирани от 

един вид или едно качество. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В пластма-

сови 

касетки или 

в полиети-

ленови 

пликове 

Кг. 340 

8 Тиквички- дължина на плода от 15 до 

25 см. без механични повреди с месеста 

част - сочна, крехка, незагру-бяла, с 

типично за сортаоцветяване, с едва 

оформени дребни некожести семки. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки 

или в 

полиети-

ленови 

пликове 

Кг. 56 

9 Пипер- зеленчуци цели, пресни, здрави, 

чисти, с характерни за сорта форма и 

оцветяване, с незасъхнал връх, с 

плододръжка и без повишена влажност 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки 

или в 

полиети-

ленови 

пликове 

Кг. 116 

10 Зеле бяло- цели зелки, пресни, - 

незавехнали, здрави, чисти, напълно 

оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и окраска за 

сорта. Не се допуска влага 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В   касетки/   

чували, 

сортирани 

от един и 

същи вид 

Кг. 512 

11 Карфиол- да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му 

вид в опаковката. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки  Кг. 85 

12 Кромид лук- луковици цели, здрави, 

чисти, напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна обвивка 

(люспа). Повреди от болести и механични 

не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В пласт-

масови 

касетки/ 

мрежести 

торбички  

Кг. 380 

13 Праз -  добре оформени и еднакви по 

дебелина стръкове праз, с дебелина в 

диаметър не по-малко от 3 см. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 

На връзки, 

опаковани 

със стреч 

фолио 

Кг. 56 

14 Лук зелен - връзки от свежи, здрави 

стебла и пера, чисти от кал. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  

Наредба 16/28.05.2010 г. 

Връзки,  
опаковани в 

полиет. плик 

 Кг. 3 

15 Зелена салата - свеж вид, добре 

оформена листна маса, зелени, не се 

допускат пожълтели и завехнали. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  

Наредба 16/28.05.2010г. 

В поли-

етиленов  

плик/ 

касетки 

 Кг. 80 

16 Спанак пресен- да притежава всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му 

вид в опаковката. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  

Наредба 16/28.05.2010г. 

В поли-

етиленов  

плик 

Кг. 30 
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ІІІ. Зеленчуци-замразени 

17 Спанак замразен-добре оформени 

кубчета, не смачкани., свежо зелен цвят, 

съставните части са с хомогенен размер, 

без съдържание на големи парчета от 

стебла  с жълт цвят, вкус – леко стипчив и 

горчив, нарязан на парченца с размер от 4 

– 100 мм; съдържание на сухо в-во - не по-

малко от 6% 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В поли-

етиленов  

плик по 

0.450 кг. 

Бр./ 

опак. 
24 

18 Замразен грах-  цели зърна, ненабити, 

без пукнатини и примеси на люспи и 

парченца от шушулки; вкус и мирис - 

свойствен за зелен грах; цвят - зелен, без 

наличие на жълти зърна, без петна по 

зърното, големина на зърното - по-малко 

от 8,75 мм, структура – добра, с нежна 

покривка и месеста част 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В поли-

етиленов  

плик по 

0.450 кг. 

Бр./ 

опак. 
16 

19 Замразен зелен боб - шушулки цели 

или нарязани без дръжки и връхчета, без 

повреди от болести и вредители, с цвят, 

характерен за сорта - естествено зелен и 

по-скоро тъмен, здрава структура без 

жилки, с дебелина 3 мм на шушулката, без 

петна по шушулката. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В поли-

етиленов  

плик по 

0.450 кг. 

Бр./ 

опак. 
16 

ІV. Зеленчуци консервирани 

20 Паприкаш консерва - ниско 

съдържание на сол, без консерванти и 

оцветители 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г 

Буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

104 

21 Консервиран зелен фасул- ниско 

съдържание на сол, без консерванти и 

оцветители, първо качество; стерилизиран 

в буркани; шушулки цели или нарязани без 

дръжки и връхчета, здрава структура без 

жилки, с дебелина 3 мм на шушулката, без 

петна по шушулката. Леко скорбелен вкус, 

без страничен мирис. Шушулките да са в 

млечна зрялост, със зелен цвят, тънка 

нежна обвивка и сладко месо. Прозрачна 

утайка, добре сварен готов за директна 

консумация. Маса на фасула - 65 % от 

теглото на консервата. Готварска сол - 

1.3% до 1.8% . 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г 

Буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

160 

22 Консервиран гювеч -  ниско 

съдържание на сол, без консерванти и 

оцветители първо качество, пиперките в 

една опаковка да са еднакво нарязани, 

червените домати – цели или нарязани, 

патладжанът – на парчета, с размери до 40 

мм, бамята – цяла, с отстранени дръжки, 

изрязани над венеца, цяла или нарязана, 

зеленият фасул – с отстранени дръжки и 

връхчета, цял или нарязан, магданозът – 

нарязан като за подправка, залети с 

доматена заливка, в буркани ТО-07, 

херметически затворени и стерилизирани, 

процентно съотношение на съставките в 

опаковката: зеленчукова смес: доматена 

заливка = от 65:35 до 60:40.;   

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г 

Буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

46 

23 Консервиран грах-  ниско 

съдържание на сол, без консерванти и 

оцветители, първо качество; стерилизиран 

в буркани цели здрави зърна, сортирани по 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г 

Буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

280 
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едрина и вид, ненабити, без пукнатини, без 

примеси на люспи, парчета от шушулки и 

други. Леко скорбелен вкус, без страничен 

мирис. Зърната да са в млечна зрялост, със 

зелен цвят, тънка нежна обвивка и сладко 

месо. Не се допускат в буркана наличие на 

зрели зърна, водещи до поява на бяла 

утайка. Прозрачна утайка, добре сварен 

готов за директна консумация. Маса на 

граха - 65 % от теглото на консервата. 

Готварска сол-1.3% до 1.8% . 

24 Домати консерва- ниско съдържание 

на сол, без консерванти и оцветители 

залети със собствен сос 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

780 

25 Лютеница- еднородна, пюреобразна 

маса; вкус и мирис - свойствени за 

вложените съставки, цвят - бледо до 

яркочервен. Първо качество 

БДС или еквивалент, 
съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г.  

Буркан, 

0.400 кг. 

Бр./ 

бур-

кан. 

120 

26 Лютеница- еднородна, пюреобразна 

маса; вкус и мирис - свойствени за 

вложените съставки, цвят - бледо до 

яркочервен. Първо качество 

БДС или еквивалент, 
съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Буркан, 

0.314 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

100 

27 Маслини черни – без костилка, с 

ниско съдържание на сол 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. 

 кутия -2 кг. Кг. 24 

V. Плодове пресни 

28 Ябълки - клас първи, с добро качество – 

цели, свежи здрави, чисти, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, с 

цели дръжки, без вреди-тели и повреди, 

предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта  запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му 

вид в опаковката. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки 

или в 

мрежести 

потреби-

телски 

опаковки 

Кг. 1070 

29 Банани - плодове - свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, без загнили 

части, с типична форма и оцветяване, да са 

напълно узрели, но не презрели.. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В кашони, 

оригинални 

опаковки 

Кг. 1600 

30 Мандарини- плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, с цели 

дръжки, без загнили части, без чужд мирис 

и вкус и без видими остатъци от средства 

за борба с болести и неприятели. Размер по 

най-големия диаметър – минимум 60 мм. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки/  

мрежести 

потреби-

телски 

опаковки 

Кг. 200 

31 Портокали - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства за 

борба с вредители и болести. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В касетки/  

мрежести 

потреби-

телски 

опаковки  

Кг. 500 

32 Киви - плодове - свежи, цели, чисти, 

здрави, типични за сорта, нормално 

развити, с оцветяване характерно за плода. 

Повреди от болести и вредители и 

механични не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В пласт-

масови 

касетки/ 

кошнички с 

мрежа 

Кг. 194 
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33 Лимони- плодове - свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, без загнили 

части, с типична форма и оцветяване, без 

остатъци от средства за борба с вредители 

и болести. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В мрежести 

потреби-

телски 

опаковки 

Кг. 22 

34 Праскови - плодове - цели, пресни, 

здрави, чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и оцветяване. 

Повреди механични и от болести не се 

допускат. Размер на плода по най-големия 

диаметър: мъхести - 55 до 65 мм. гнили 

плодове не се допускат.   

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг.  

82 

 

35 Кайсии - - плодове - цели, свежи, здрави, 

чисти, нормално развити, с типични за 

сорта форма и оцветяване, със и без 

плододръжки. Наранени, смачкани, 

разкъсани и с нагниване не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг. 22 

36 Нектарини- плодове - цели, пресни, 

здрави, чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и оцветява-не. 

Повреди механични и от болести не се 

допускат. Размер на плода по най-големия 

диаметър: немъхести - 50 до 56 мм. 

Загнили плодове не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг. 74 

37 Дини- плодове цели, здрави, чисти, 

ненапукани, ненабити с характерна за 

сорта форма. Тегло на един брой - от 2.5 

кг. до 4 кг. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг. 110 

38 Пъпеши- неуродливи, с малки 

отклонения в оцветяването на кората, с 

незначително замърсяване от почвата, 

плодове в беритбена зрялост, характерна за 

сорта. Маса на плода - не по-малка от 0.5 

кг. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  

Наредба 16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг.  

40 

39 Грозде десертно- гроздове - цели, с 

минимално тегло 0.100 кг. Нормално 

развити и типични за дадения сорт;  цвят - 

типичен за гроздето, повреди - механични 

и от насекоми не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и  

Наредба 16/28.05.2010 г. 

В щайги, от 

един сорт, 

сортирано 

по качество 

Кг. 152 

40 Тиква- плодове - цели, свежи, здрави, 

чисти, узрели, с характерна за съответния 

сорт големина, форма и оцветяване на 

кората, с или без плододръжки, без 

повърхностна влага, маса на плода не по-

малко от 3-4 кг. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

В дървени/ 

пластмасови  

касетки 

Кг. 96 

41 Круши- клас първи, с добро качество – 

цели, свежи здрави, чисти, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, с 

цели дръжки, без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта  запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му 

вид в опаковката. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

в 

пластмасови 

касетки 

Кг. 180 

42 Череши- цели, пресни, здрави, чисти, 

напълно развити, с характерна за сорта 

форма и оцветяване. Повреди механични и 

от болести не се допускат. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

в 

пластмасови 

касетки 

Кг. 40 
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16/28.05.2010 г. 

43 Сливи- - клас първи: да бъдат с добро 

качество – цели, свежи здрави, без загнили 

части, нормално развити, с типична форма 

и оцветяване, без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

в 

пластмасови 

касетки 

Кг. 30 

44 Дюли- цели, здрави, чисти, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, 

характерно за плода. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на Наредба№9/ 

16.09.2011г. и Наредба 

16/28.05.2010 г. 

в 

пластмасови 

касетки 

Кг. 20 

VІ. Плодове консервирани, под формата на нектари, конфитюри и мед 

45 Компот от праскови - всяка опа-

ковка съдържа плодове от един, сорт, 

обелени почистени от костилки гнезда, 

нарязани по един и същ начин на поло-

винки и четвъртинки по надлъжния 

диаметър, приблизително еднакви по 

размер и форма, без тъмни петна по 

повърхността, залети с захарен сироп. 

Сироп – бистър, слабо опалисциращ, без 

следи от утайка и странични примеси. 

Допуска се наличие от плаващи частици от 

плодовото месо в сиропа, непредизвик-

ващи неговото потъмняване. Вкус и мирис 

– типични, добре изразени, в свойствени за 

праскови без страничен вкус и мирис. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Стъклен 

буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

144 

46 Компот от кайсии- добре изравнени 

по големина и с правилна форма, 

изчистени от костилките и нарязани на 

половинка плодове с размери – най-голям 

диаметър не по-малко от 35 мм. Разлика в 

диаметрите между най-големия и най-

малкия плод - не повече от 8 мм. 

Нарязаните плодови половинки със 

запазена цялост. Сироп – бистър, без 

странични примеси, Допуска се наличие на 

плаващи частици от плодово месо в 

сиропа, неводещо до помътняването му. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Стъклен 

буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

30 

47 Компот от сини сливи-. първо 

качество - половинки плодове без 

механични и болестни повреди, почистени 

от костилки и дръжки; цвят на плода - 

характерен за сорта; вкус и мирис - 

свойствени за компот от сини сливи 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Стъклен 

буркан 

0.680 кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

30 

48 Нектар - праскова, кайсия, 

комбинация от морков и ябълка. 
Течна консистенция с много дребни 

частици от пресния плод, цвят – харак-

терен съобразно цвета на суровия плод. 

Пастьоризиран, без консерванти. 

Съдържанието на моно- и дизахариди да не 

превишават 20% от общата маса на 

продукта. Съдържание на плода-55-60% с 

добавена вода-30-35%. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Стъклена 

бутилка по  

0.500 кг. 

Бр./ 

бу-

тилка 

380 

49 Конфитюри(разни) -  /ягода, малина, 

къпина, горски плодове и др./ желиран 

продукт с равномерно разпределени 

плодове, не се допуска захаросване, пяна, 

мехурчета от въздух, наличие на семки, 

ТД на производителя, 

съсласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Стъклен 

буркан 

0.610 кг. 

Бр./ 

бур-

кан. 

70 
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костилки и плодови кожици, цвят – 

характерен за плода. Съдържание на плод 

над - 60 % от общата маса, захар - под 50%, 

киселинност от 0,3 до 1,3%. Първо 

качество 

50 Мед пчелен- натурален-  
 с бледожълт цвят, със специфичен аромат 

.ПМС -196 Съдържание на вода не повече 

от 20%, захароза не повече от 5%, 

неразтворими във вода вещества не повече 

от 0,1%. Не се допускат признаци на 

ферментация. 

 ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Буркан 

стъклен с 

винтова 

капачка 

0.690кг. 

Бр./ 

бур-

кан 

58 

VІІ. Варива 

51 Бял сух боб- първо качество  без 

начупени зърна и следи от вредители, чист 

без наличие на примеси 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

В целофа-

нови опак. 

по 1 кг. 

Кг. 82 

52 Леща - без начупени зърна и следи от 

мъртви или живи  вредители, чиста, без 

наличие на примеси. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

В целофа-

нови опак. 

по 1 кг. 

Кг. 54 

VІІІ Зърнени храни 

53 Ориз - среднозърнест,  да не е брашнясъл 

и да не съдържа  живи или мъртви 

вредители. Цвят – бял до кремав, без 

мирис на мухъл и запарено, не се допускат 

неолющени зърна. Качество екстра. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

в целофа-

нови 

пликове по  

1 кг. 

Кг. 240 

54 Грухана пшеница-жито- за варене 
- цвят - специфичен за съответния сорт, 

мирис-характерен за прясно пшенично 

зърно без мирис на плесен, запарено или 

друг несвойствен аромат, вкус – 

характерен за пшеничното зърно 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

В целофа-

нови 

пликове по  

0.500 кг. 

Бр./ 

плик 
64 

55 Овесени ядки – 
без страничен мирис и аромат, мирис – на 

брашно 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

Опаковки 

по  1 кг. или 

по 0.500 кг. 

Кг. 80 

56 Макарони -цвят бял до жълтеникав, 

еднакъв, без признаци на недобро 

омесване, мирис–свойствен, без непри-

същи миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг страничен 

привкус. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

 В целофа-

нови 

пликове по  

0.400 кг.  

Бр./ 

плик 
270 

57 Фиде- произведено 100% от пшеничен 

грис и вода, с яйца. Цвят бял до жълте-

никав, еднакъв, без признаци на недоб-ро 

омесване, мирис – свойствен, без 

неприсъщи миризми, вкус – свой-ствен, 

без горчивина, застоялост или друг 

страничен привкус, без оцвети-тели. 

Размери и дължина от 250- 600 мм., 

диаметър на нишката – 0,5-2,0 мм. При 

сваряване – увеличаване на обема не по-

малко от 2,5. Влага в % - не пове-че от 

12,5. Загуба на сухо вещество във 

варивната вода не повече от 12 %. 

Съдържание на напукани макаронени 

изделия, % от масата – не повече от 2%. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

В целофа-

нови 

пликове по  

0.400 кг 

Бр./ 

плик. 
30 

58 Юфка - цвят бял до жълтеникав, 

еднакъв, без признаци на недобро омес-

ване, мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без горчи-вина, 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

В целофа-

нови 

пликове по  

0.400 кг. 

Бр./ 

плик 
36 
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застоялост или друг страничен привкус.  

59 Кус-кус- цвят бял до жълтеникав, 

еднакъв, без признаци на недобро 

омесване, мирис – свойствен, без 

неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг страничен 

привкус. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

 

В целофа-

нови 

пликове по  

0.400 кг. 

Бр./ 

плик 
134 

60 Грис пшеничен- цвят – бледожълт до 

кремав, без наличие на тричени части, 

мирис – специфичен за пшеничния грис, 

без мирис на плесен и запарено, хрус при 

сдъвкване да не се усеща. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 
 

В целофа-

нови 

пликове по  

0.500 кг. 

Бр./ 

плик 
72 

ІХ. Подправки 

61 Червен пипер сладък- външен вид - 

хомообразен продукт; вкус – специфичен 

за смлян пипер, без лютивина не се 

допуска страничен привкус; аромат – 

характерен, добре изразен; съдържание на 

влага - не повече от 10%. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г. 

  В целофа-

нови/ 

хартиени  

опаковки  

по  0.100 кг. 

Бр./ 

опак. 
170 

62 Чубрица суха ронена/мляна -добре 

изсушена без чужди примеси, мирис и 

привкус, ронена. Съдържание на влага –не 

повече от 13%. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията 

на 

Наредба№9/16.09.2011г.  

В целофа-

нови опак.  

по 0.100 кг. 

Бр./ 

опак. 
20 

63 Магданоз – сух, добре изсушен без 

чужди примеси 

ТД на производителя целофаново 

пликче   по 

0.010 кг. 

Бр./ 

опак 
92 

64 Копър, сух -добре изсушен без чужди 

примеси 

ТД на  производителя В целофа-

ново пликче   

по 0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
20 

65 Целина, суха -добре изсушена без 

чужди примеси 

ТД на производителя В целофа-

ново пликче   

по 0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
20 

66 Джоджен- добре изсушен без чужди 

примеси 

 ТД на производителя  В целофа-

ново пликче   

по 0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
30 

67 Кимион, млян – без чужди примеси ТД на производителя В целофа-

ново пликче  

по 0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
56 

68 Дафинов лист -добре изсушен, без 

чужди привкуси, мирис и вкус- 

специфични  

ТД на производителя В целофа-

ново пликче  

по 0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
26 

69 Канела, мляна - светлокафяв цвят, вкус 

– леко нагарчаща 

ТД на производителя В целофа-

ново пликче 

по  0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
90 

70 Мая за хляб – суха   ТД на производителя В книжна 

опаковка по 

0.010 кг. 

Бр./ 

опак. 
 

500 

71 Сода бикарбонат - еднородна смес, 

без образуване на бучки 

ТД на производителя Целофаново 

пликче по 

0,100 кг. в 

картонена 

кутийка   

Бр./ 

опак. 
80 

72 Бакпулвер- еднородна смес, без 

образуване на бучки 

ТД на производителя    В целофа-

ново пликче  

по 0.010 кг 

Бр./ 

опак. 
180 

73 Ванилия- съдържание на ванилиев прах 

100 % 

ТД на производителя Пликчета от 

пергамен-

това хартия 

по 0.2 гр. 

Бр./ 

опак. 
680 

74 Лимонена есенция -течна ТД на производителя Ампула 

2мл. 
Бр.  60 
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ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  на продуктите в  Обособена позиция №3 

-17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС 

-21 000.00 (двадесет и една хиляди) лева с ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 “Вода“ 

 

Обща характеристика 

Трапезната  вода няма възрастови ограничения и е подходяща за деца под  7 

годишна възраст. 

Трапезната вода се преработва по иновативен метод за производство - обратна 

осмоза и обогатяване на водата с озон. 

 Обратната осмоза е най-сигурният метод за почистване на питейната вода на ниво 

молекули и всички вредни вещества се отстраняват до 99 %, което го прави и най-

ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. 

За допълнителна дезинфекция водата се третира с обогатен с озон въздух. Озонът 

от години се използва за дезинфекция на вода, бързо и ефективно елиминиране на 

болестотворни бактерии и микроорганизми, неприятни миризми и др.  

Комбинацията от обратна осмоза и озониране на водата стимулират човешкия 

метаболизъм, имат антиоксидантно действие, повишава имунитета и прочиства човешкият 

организъм. 

За детските заведения е препоръчително е да се използват диспенсъри за топла и 

студена вода, които периодично се зареждат с доставената трапезна вода. 

 

Включените продукти в Обособена позиция №4  са от следните групи, съгласно § 1, 

т.12 от  Допълнителните разпоредби на Закона за храните: 

 -бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води. 

 
№ по 

ред 

Наименование и вид на продукта Технически изисквания и/ 

стандарт или 

еквивалентни 

Опаковка 

М
я
р

к
а 

 

Прог-

нозно 

количест

во за 

срок 12 

месеца  

1 Трапезна вода -  ниско 

минерализирана, обща минерализация 

до 50,00 мг./л.; pH 8.5, съдържание на 

флуорид от 0 до 1,5 мг/л. 

ТД на производителя, 

съгласно   изискванията на 

Наредба№6/10.08.2011г. 

 Галон  

с вмести-

мост 

19.2л. 

бр.  395 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  на продуктите в  Обособена позиция №4  

 -2 000.00 (две хиляди) лева без ДДС 

- 2 400.00 (две  хиляди и четиристотин) лева с ДДС 

 

 

ОБЩА ПРОГНОЗНА  СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Обособени позиции Прогнозна стойност без 

ДДС (лв.) за 12 м. 

Прогнозна стойност 

с 20% ДДС (лв.) 

за 12 м. 

Обособена позиция №1 15 000.00 18 000.00 

Обособена позиция №2 19 000.00 22 800.00 

Обособена позиция №3 17 500.00 21 000.00 

Обособена позиция №4 2 000.00 2 400.00 

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 53 500.00 64 200.00 
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Уточнения:  

1.Ценовите предложения на участниците не трябва да надвишават посочените 

прогнозни стойности на обособените позиции на поръчката. 

2. Надвишаването на посочените прогнозни стойности е основание за 

отстраняване от участие по чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКИТЕ – ОРГАНИЗАЦИЯ 

И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

1.Доставките се извършват периодично по предварителна заявка, конкретизираща 

вида и количествата от съответния продукт. 

 2.Посочените прогнозни количества са ориентировъчни. Възложителят си запазва 

правото да намалява или увеличава количествата според конкретните си нужди към датата 

на съответната заявка, както и да заявява само част от изброените  видове продукти. 

 3.Доставките на хранителните продукти се извършват със специализиран  

транспорт, регистриран в съответствие с изискванията на Закона за храните франко 

складовете на  детската градина, находящи се на адрес: 

 - Склад №1- гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 99 

 - Склад №2 – гр. Шумен, ул. „Владайско въстание“ № 176 А 

4. Всяка доставка да се придружава със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва при спазване на 

нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

5. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани съгласно 

Наредба №9/16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения. 

6. В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен 

срок на годност не по-малък от 75 % от целия им срок на годност, посочен от 

производителя. 

7. Доставките на хранителните продукти  да се извършват в делничните дни на 

седмицата, в рамките на работното време на детската градина, в  следните срокове: 

-  до 3(три)  работни дни след приемане на подадената от Възложителя заявка  за 

хранителни продукти от обособени позиции  №№1, 2, 3 и 4, като за заявки за доставка 

на хляб, включен в раздел ІІІ „Храни на зърнена основа“ на Обособена позиция №2,   

срокът за доставка е до  1(един) работен  ден след приемане на заявката на 

Възложителя. 
8.За доставените количества на заявените хранителни продукти  се съставя 

двустранно-подписан документ (стокова разписка).  

            9.Срок за отстраняване на рекламации при приемането на доставен/и продукт/и - до 

7 календарни дни от датата на констативния протокол за направената рекламация 

относно явни несъответствия с Ценовото предложение,  или с изискванията за качеството 

и безопасността на доставения/ните продукт/и. 
 

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
 

1.За всяка обособена позиция на поръчката се сключва отделен договор за срок 12 

месеца с избрания изпълнител, класиран на  първо място. 

 2.За срока на всеки от сключените договори за доставка,  предложеният процент  

отстъпка от актуалните базови  цени на хранителните продукти  остава постоянна 

величина,  като  доставните цени  на продуктите се изчисляват до втория знак след 

десетичната запетая. 

 3. Въз основа на първичните документи за направените доставки по обсобени 

позиции № №1,2 и 3,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за плащане чрез  банков превод 

по определените единични цени на продуктите  на базата  на представен пред 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ официален документ с изх. №, дата, подпис и печат за издадения на 
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името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуален  Бюлетин на „САПИ"ЕООД за цените на едро на 

хранителните продукти за Шуменска област. 

 4. Въз основа на първичните документи за направените доставки по обсобена 

позиция №4, издава фактура за плащане чрез  банков превод по определена единична цена 

на  базата  на представен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ официален документ за  актуалната цена 

на производителя, регистриран в Националния регистър на обектите за бутилиране на 

натурални минерални, изворни и трапезни води от 14.05.2018г.,   с който Изпълнителя 

има сключен договор за дистрибуция. 

 5. Авансово плащане по договорите с избраните изпълнители на обособените 

позиции не се предвижда. Издадените фактури, надлежно оформени, придружени от 

двустранно подписаните първични документи  за направените доставки се изплащат в 

срок до 20 календарни дни  след представянето им пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

   


