
ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА  

37 ОДЗ ВЪЛШЕВСТВО - РАЙОН “ВИТОША” -  СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

 

 

No 

 

АРТИКУЛ 

 

МЯРКА 

ЕДИНИЧН

А ЦЕНА 

С ДДС 

  

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

  

1.  Прясно мляко пастьоризирано бутилка– 3%- 1 л. по ТД бр.  

2.  Кисело мляко – 3,6% - 0.400 гр. по БДС бр.  

3.  Кисело мляко 2%“- 0.400 гр. по БДС бр.  

4.  Прясно мляко 3% УХТ кутия -1л. бр.  

5.  Сирене от краве мляко по БДС кг.  

6.  Извара по ТД кг.  

7.  Кашкавал от краве мляко БДС кг.  

8.  Масло краве  над 82%масленост - 125 гр по ТД бр.  

9.  Масло краве  над 82%масленост по ТД кг.  

10.  Адаптирано сухо мляко кг.  

 ОБЩО ЗА ГРУПАТА  /сбор от единични цени с ДДС 

за групата продукти/: 

  

 МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ   

11.  Месо телешко – шол –замразено,ТД на производителя кг.  

12.  Месо агнешко бут –замразено,ТД на производителя кг.  

13.  Месо агнешко плешка – амразено,ТД на производителя кг.  

14.  Месо свинско - плешка без кост - замразено,ТД на 

производителя  

кг.  

15.  Месо свинско - бут без кост - замразено, ТД на 

производителя 

кг.  

16.  Пилешко филе - замразено,ТД на производителя кг.  

17.  Месо заешко – замразено,ТД на производителя кг.  

18.  Месо пуешко филе – замразено,ТД на производителя кг.  

19.  Кайма смес - 60% телешко/40% свинско – замразена 

УС Стара планина 

кг.  

20.  Пиле /цяло/  замразено - клас А,ТД на производителя кг.  



21.  Пиле – бутчета – замразени, по ТД кг.  

22.  Пастет консерва - 0,360 кг, по ТД бр.  

23.  Шунка – свинска, по ТД кг.  

24.  Шунка – пуешка, по ТД кг.  

25.  Сух шпек УС Стара планина кг.  

26.  Кренвирши свински по УС Стара планина кг.  

27.  Яйца – L         клас А бр.  

28.  Бяла риба Пангасиус филе - замразена кг.  

29.  Сьомга филе - замразена кг.  

30.  Бяла риба Тилапия филе - замразена кг.  

31.  Бяла риба Хек филе - замразена кг.  

 ОБЩО ЗА ГРУПАТА  /сбор от единични цени с ДДС 

за групата продукти/: 

  

 ХЛЯБ И ЗЪРНЕНИ ИЗДЕЛИЯ   

32.  Хляб „Добруджа” –0.650кг.  нарязан по УС бр.  

33.  Хляб бял УС- 0.700кг. нарязан бр.  

34.  Хляб пълнозърнест –0,700кг. нарязан  без оцветители, 

по ТД 

бр.  

35.  Хляб без глутен, по ТД кг.  

36.  Галета, по ТД кг.  

37.  Сухар -125гр. , по ТД бр.  

38.  Козунак, по ТД кг.  

39.  Кифла с пълнеж - 0,100кг. , по ТД бр.  

40.  Рогче със сирене – 0,100кг. , по ТД бр  

41.  Тутманик със сирене – 0,100кг. , по ТД бр.  

42.  Милинка със сирене - 0,100кг. , по ТД бр.  

43.  Баничка със сирене -0,100кг. , по ТД бр.  

44.  Бутер тесто -0,800кг. , по ТД бр.  

45.  Кори за баница – точени -0,500 кг. , по ТД бр.  

46.  Царевичен грис , по ТД кг.  

47.  Брашно без глутен, по ТД кг.  

48.  Брашно тип  500 УС-1кг. бр.  

49.  Фиде - 0.400 кг. , по ТД бр.  

50.  Грис , по ТД кг.  

51.  Кус-кус- 0,400кг, по ТД бр.  

52.  Домашна юфка- 0.200кг. , по ТД бр.  



53.  Спагети – 0,400 кг. , по ТД бр.  

54.  Спагети пълнозърнести -0,500кг. , по ТД бр.  

55.  Макарони – 0.400 кг. , по ТД бр.  

56.  Макарони  без глутен, по ТД кг.  

57.  Бисквити обикновенни-0,120кг. , по ТД бр.  

58.  Бисквити обикновенни-0,130кг. , по ТД бр.  

59.  Бисквити обикновенни-0,180кг., по ТД бр.  

60.  Бисквити обикновенни-0,190кг. , по ТД бр.  

61.  Бисквити за торта – 0,250кг. , по ТД бр.  

62.  Бисквити – 0,330 кг. , по ТД бр.  

63.  Бисквити с какао– 0,370 кг. , по ТД бр.  

64.  Халва тахан – калъп. , по ТД кг.  

 ОБЩО ЗА ГРУПАТА  /сбор от единични цени с ДДС 

за групата продукти/: 

  

 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ   

65.  Ябълки, клас І кг.  

66.  Круши, клас І кг.  

67.  Кайсии, ОПС кг.  

68.  Диня, ОПС кг.  

69.  Пъпеш, ОПС кг.  

70.  Тиква, ОПС кг.  

71.  Грозде, клас І кг.  

72.  Праскови, клас І кг.  

73.  Череши, ОПС кг.  

74.  Нектарини, ОПС кг.  

75.  Сини сливи, ОПС кг.  

76.  Мандарини, клас І кг.  

77.  Портокали, клас І кг.  

78.  Лимони, клас І кг.  

79.  Банани, клас І кг.  

80.  Киви, клас І кг.  

81.  Краставици, ОПС кг.  

82.  Домати, клас І кг.  

83.  Чушки, клас І кг.  

84.  Чушки за пълнене, клас І кг.  

85.  Моркови, ОПС кг.  

86.  Целина, ОПС кг.  

87.  Броколи замразени, ОПС кг.  

88.  Зеле, ОПС кг.  

89.  Карфиол, ОПС кг.  

90.  Карфиол -замразен, ОПС кг.  

91.  Тиквички, ОПС кг.  

92.  Картофи, ОПС кг.  

93.  Картофи – пресни ОПС кг.  

94.  Зелен фасул , клас І кг.  



95.  Зелен фасул – замразен, клас І кг.  

96.  Спанак, ОПС кг.  

97.  Спанак – замразен, ОПС кг.  

98.  Зеленчуков микс - замразен, ОПС кг.  

99.  Грах – замразен, ОПС кг.  

100.  Лук – кромид, ОПС кг.  

101.  Лук – праз , ОПС кг.  

102.  Червено цвекло, ОПС кг.  

103.  Магданоз, ОПС връзка  

104.  Копър, ОПС връзка  

105.  Лук – чесън, ОПС кг.  

106.  Ряпа, ОПС кг.  

107.  Репички, ОПС връзка  

108.  Маруля, ОПС бр.  

109.  Пресен чесън, ОПС връзка  

110.  Пресен зелен лук, ОПС връзка  

 ОБЩО ЗА ГРУПАТА  /сбор от единични цени с ДДС 

за групата продукти/: 

  

 ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   

 А. Консерви   

111.  Домати белени – 0,680 кг. , по ТД буркан  

112.  Домати белени- 0,800 кг. , по ТД консерва  

113.  Доматено пюре - 0,680 кг. , по ТД буркан  

114.  Кисели краставички - 0,680 кг. , по ТД буркан  

115.  Лютеница – 0.300 кг. Браншови стандарт буркан  

116.  Печена капия-0,680 кг. , по ТД буркан  

 Б. Нектари/ натурални сокове   

117.  100% натурален сок ябълка -1 л. , по ТД кутия бр.  

118.  100% натурален сок портокал -1 л. , по ТД кутия бр.  

119.  100% натурален сок ананас -1 л. , по ТД кутия бр.  

 В. Мармалади и Конфитюри над 60% плод   

120.  Ягоди конфитюр  -1кг. , по ТД бр.  

121.  Кайсия конфитюр  -1кг. , по ТД бр.  

122.  Ягоди конфитюр  – 0, 360 кг, по ТД буркан  

123.  Вишна конфитюр – 0, 360 кг. , по ТД буркан  

124.  Боровинка конфитюр -0,360 кг. , по ТД буркан  

125.  Кайсия конфитюр  – 0, 360 кг. , по ТД буркан  

126.  Мармалад шипков - 0, 360 кг. , по ТД буркан  

127.  Мармалад ябълков - 0, 360 кг. , по ТД буркан  

 Г. Компоти   

128.  Кайсии – 0,680 кг. , по ТД буркан  

129.  Праскови- 0,680 кг. , по ТД буркан  

 Д. Варива   

130.  Боб – зрял , по ТД кг.  

131.  Булгур, по ТД кг.  

132.  Елда, по ТД кг.  

133.  Боб лющен, по ТД кг. . 

134.  Грухана пшеница, по ТД кг.  



135.  Киноа, по ТД кг.  

136.  Леща, по ТД кг.  

137.  Леща лющена , по ТД кг.  

138.  Ориз бял клас Екстра, по ТД кг.  

 Е. Подправки   

139.  Сол  йодирана по ТД кг.  

140.  Чубрица ронена  – 10 гр. , по ТД бр.  

141.  Чубрица ронена  , по ТД кг.  

142.  Бакпулвер -10гр. , по ТД бр.  

143.  Шарена сол – 40 гр. , по ТД бр.  

144.  Шарена сол , по ТД кг.  

145.  Джоджен - 10 гр. , по ТД бр.  

146.  Джоджен , по ТД кг.  

147.  Ванилия  0,002гр, по ТД бр.  

148.  Пудра захар , по ТД кг.   

149.  Сода бикарбонат - 100 гр. , по ТД бр.  

150.  Сода бикарбонат , по ТД кг.  

151.  Какао – 50 гр. , по ТД бр.  

152.  Какао , по ТД кг.  

153.  Канела - 10 гр. , по ТД бр.  

154.  Захар бяла,Екстра ,БДС кг.  

155.  Пипер - червен –сладък-  100 гр. , по ТД бр.  

156.  Пипер - червен –сладък, по ТД кг.  

157.  Нишесте десертно – 80 гр. , по ТД бр.  

158.  Нишесте десертно , по ТД кг.  

159.  Натурално царевично нишесте без оцветители и 

аромати – 80гр. , по ТД 

бр.  

160.  Оцет ябълков - 0.700 мл. , по ТД бр.  

161.  Зехтин – Екстра върджин 1л. бр.  

162.  Олио Екстра Браншови стандарт 1л. бр.  

163.  Чай билков -20бр. кутия. , по ТД бр.  

164.  Чай плодов -20бр. кутия. , по ТД бр.  

165.  Мед пчелен 100% натурален. , по ТД кг.  

166.  Овесени ядки, по ТД кг.  

167.  Овесени ядки фини, по ТД кг.  

168.  Корнфлейкс , по ТД кг.  

169.  Корнфлейкс шоколадов, по ТД кг.  

170.  Мюсли с парчета плод, по ТД кг.  

171.  Маслини  без костилка кг.  

172.  Дафинов лист- 10гр. , по ТД бр.  

173.  Дафинов лист, по ТД кг.  

174.  Мая суха 11гр. , по ТД бр.  

175.  Целина суха-10гр., по ТД бр.  

176.  Целина суха, по ТД кг.  

177.  Трапезна вода със съдържание на флуорид под 

1,5мг./л.-туба 10л. 

бр.  



 ОБЩО ЗА ГРУПАТА /сбор от единични цени с ДДС за 

групата „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“, всички 

по б. А, Б, В, Г, Д и Е по-горе/: 

  

    

 ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГРУПИ /сбор от ВСИЧКИ 

единични цени с ДДС/:  
  

 

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

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

консерви и пакетирани хранителни продукти да отговарят на национални стандарти, 

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

или на международни  стандарти за управление на качеството.  

 

2. Да са спазени изискванията на: 

Закона за храните,  

Наредба № 1/26.01.2016 година за хигиената на храните,  

Наредба №16/28.05.2010 година за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, 

Наредба №4/3.02.2015 година за изискванията към използване на добавки в 

храните, 

Наредба №31/29.07.2004 година за максимално допустимите количества 

замърсители в храните,  

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

консумация, 

Наредба №32/23.03.2006 година за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици,  

Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 

предназначени за консумация от човека, 

Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

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

мармалади и подсладено пюре от кестени,  

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

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

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

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

Наредба №2/7.032013 годшна за здравословно хранене на децата на възраст от 0 

до 3 години в детските заведения и детските кухни, 

Наредба №6/10.08.2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 

3 до 7 години в детски заведения,  

Наредба №16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изиствания за 

съхранение и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти. 

 

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

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

за консумация. 

 

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

 



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

качество – клас І. 

 

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

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

температури.  

 

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

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

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

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

 

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

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

по-малко от 2/3 /две трети/ от целия срок на годност за конкретния вид продукт. 

 

9. 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, 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. 

 

10. Доставяният хляб  и тестени изделия да са в срок на годност, отбелязан 

върху всяка отделна опаковка и произведени в деня на доставката.  

 

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

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

продукти да бъдат със съответната нормативно определена  характеристика  за  

качество на всеки продукт, изисквана за детските градини. 

 

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

стандарт в тази техническа спесификация, да се счита допълнено с думите „или 

еквивалентно/и”. 

 

Изисквания към фирмата: 

1. Валидни сертификати: ISO 22000:2005 за безопасност на храните и ISO 

9001:2008 за управление на качеството с обхват доставка на хранителни продукти или 

техен евивалент. 

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

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

при спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

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

детската градина със специализиран транспорт. 

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

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

доставка да прибере от детското заведение свободния амбалаж. 

 

Изисквания към опаковката: 

1.Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават 

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



2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български 

език. 

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

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

състав, трайност, начин на производство и употреба. 

5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, 

посочени в образеца на ценовото предложение.  

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

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

обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба. 

 

Изисквания към транспортирането: 

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.  

Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да 

притежават удостоверение за регистрация, издадено от БАБХ. 

 

 

 

 


