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IX. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 За обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община 

Ботевград” в пет обособени позиции“ 

 

 

1. Техническа спецификация на хранителните продукти  

Видовете и ориентировъчните количества хранителни продукти, заедно с техните 

разфасовки, опаковки и други изисквания са посочени в Техническата спецификация по 

съответната обособена позиция, съставляваща неразделна част от документацията за 

участие.  

 

1.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на 

територията на община Ботевград 

 

№ Продукти спецификация/изисквания/описание мярка 

Ориентиро-
въчно к-во 

за 2/две/ 
години 

1 2 3 4 5 

І. Месо и месни продукти       

1. Кайма 
смес; 40% тел./60% св. ; УС "Стара 
планина" - замразена кг. 3600 

2. Мляно месо 
смес; 60% тел./40% св. ; УС "Стара 
планина" - замразена кг. 400 

3. Свинско месо  контра филе, охладено кг. 1000 

4. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости; охладено кг. 2372 

5. Телешко месо шол-охладено кг. 1918 

6. Телешко месо бонфиле, охладено кг. 1000 

7. Пилешко месо филе, охладено кг. 2210 

8. Пилешко бутче 
охладено, българско, индивидуално 
опаковани кг. 1054 

9. Пиле  цяло; охладено кг. 4326 

10. Пуешко месо филе; охладено кг. 690 

11. Заешко месо цял заек; охладен кг. 914 

12. Агнешко месо бут; охладено кг. 1640 

13. Телешки салам 

малотраен; изкуствено черво; 16% 
мазнини и 1,5 сол - УС "Стара 
планина" кг. 100 

14. Шпеков салам 
траен колбас до 26% мазнини и 2,2 
сол-УС "Стара планина" кг. 200 
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15. Шунка от месо от свински бут 

без кост с ниско съдържание на 
мазнини и намалено съдържание на 
сол УС "Стара планина" кг. 60 

16. Свинско филе - варено пушено 

с ниско съдържание на мазнини и 
намалено съдържание на сол  кг. 100 

17. Пилешко филе - варено пушено 

с ниско съдържание на мазнини и 
намалено съдържание на сол УС 
"Стара планина" кг. 60 

18. Кренвирш 
свински; 16%мазнини и 1,5 сол-УС 
"Стара планина" кг. 40 

19. Кренвирш 
пилешки; 16%мазнини и 1,5 сол-УС 
"Стара планина"  кг. 40 

ІІ. Риба и рибни продукти   

1. Хек 
филе-Аржентина, замразено с ниско 
съдържание на сол кг. 2864 

2. Тилапия филе, охладено кг. 2840 

3. Сьомга филе, замразена кг. 200 

4. Пъстърва 
филе, замразено с ниско съдържание 
на сол кг. 200 

5. Скумрия 
филе, замразено с ниско съдържание 
на сол (без глави) кг. 900 

6. Бяла риба  
филе, охладено с ниско съдържание 
на сол кг. 2472 

ІІІ. Мляко и млечни продукти   

1. Кисело мляко по БДС 

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 3,6% 
масленост - 0,400 кг. бр. 39726 

2. Кисело мляко по БДС 

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 2% 
масленост - 0,400 кг. бр. 20486 

3. Прясно мляко  

бутилка; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 3% 
масленост литър 16402 

4. Прясно мляко  

кутия; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 1,5 % 
масленост, тетрапак литър 3726 

5. Цедено мляко  0,400 кг. кг. 234 

6. Извара  
краве мляко, класическа, 
пълномаслена кг. 264 

7. Сирене по БДС 

краве мляко; не имитиращ продукт; 
без добавени растителни мазнини, в 
саламура кг. 3120 

8. Сирене "Крема" 125 гр. кг. 210 

9. Кашкавал по БДС 
вакуум; краве мляко; без добавени 
растителни мазнини; без консерванти кг. 1972 

10. Краве масло -внос 
без добавени растителни мазнини; 
82% масленост - 0,250 кг. бр. 5240 

11. Яйца  клас А, размер L бр. 79120 

ІV. Тестени, хляб и хлебни изделия   

1. Брашно пшенично; тип 500- УС "България" кг. 6240 



3 

 

2. Бисквити  
пълнозърнести - 300 гр., без палмова 
мазнина бр. 3900 

3. Бисквити  обикновени; 130 гр., с краве масло бр. 2500 

4. Бутер тесто 0,800 кг. бр. 24 

5. Готово тесто   кг. 24 

6. Закуски        

6.1 кашкавалка 100 гр. бр. 1678 

6.2 кренвиршка 100 гр. бр. 1678 

6.3 геврек 100 гр. бр. 1678 

6.4 кифла с мармалад 100 гр. бр. 5700 

6.5 баничка 100 гр. бр. 4802 

6.6 тутманик 100 гр. бр. 1678 

6.7 рогчета 100 гр. бр. 224 

6.8 мини-кекс 30 гр. бр. 1678 

6.9 кекс 0,500 кг. бр. 1340 

6.10 тиквеник 0,500 кг. бр. 750 

6.11 козунак 0,500 кг. бр. 790 

7. Бишкоти 0.400 кг. бр. 676 

8. Кори за баница фини, точени - 0,500 кг. бр. 2640 

9. Макарони 0,400 кг. бр. 5240 

10. Юфка 0,400 кг. бр. 416 

11. Кус-Кус 0,400 кг. бр. 1598 

12. Фиде тънко; 0,400 кг. бр. 3404 

13. Спагети 0,400 кг. бр. 800 

14. Хляб       

14.1 Бял 
пшеничен - нарязан /0,650 кг./, УС 
"България" бр. 18210 

14.2 Добруджа 
пшеничен - нарязан /0,650 кг./, УС 
"България" бр. 14210 

14.3 Грахам пълнозърнест-нарязан /0,650 кг./ бр. 5720 

14.4 Типов нарязан /0,650/, УС "България" бр. 3246 

14.5 Питки бели, 100 гр. бр. 2000 

V. Зърнени   

1. Грис пшеничен - 0,500 кг. бр. 1240 

2. Грис царевичен - 0.400 кг. бр. 40 

3. Корнфлейкс натурален кг. 52 

4. Мюсли хрупкаво с мед - 0,500 кг. кг. 240 

5. Овесени ядки   кг. 146 

6. Жито 0,500 кг. бр. 528 

7. Пшеничен зародиш 0,200 кг. бр. 96 

8. Булгур 0,500 кг. бр. 240 

VІ. Пресни плодове и зеленчуци   

1. Банани   кг. 7240 

2. Диня   кг. 3926 

3. Кайсии   кг. 284 

4. Киви   кг. 1440 

5. Мандарина   кг. 2262 

6. Нектарини   кг. 84 

7. Портокали   кг. 1640 



4 

 

8. Праскови   кг. 640 

9. Пъпеш   кг. 1176 

10. Череши   кг. 1200 

11. Ябълки   кг. 9200 

12. Ягоди   кг. 392 

13. Сини сливи   кг. 1720 

14. Ананас   кг. 1190 

15. Круши   кг. 980 

16. Лимони   кг. 110 

17. Тиква   кг. 38 

18. Авокадо   кг. 120 

19. Грозде   кг. 1200 

20. Малини   кг. 400 

21. Сушени плодове микс; опаковка 0,200 кг. кг. 120 

22. Орехи - ядки   кг. 4 

23. Домати    кг. 808 

24. Зеле    кг. 3640 

25. Карфиол   кг. 12 

26. Картофи стари кг. 17000 

27. Картофи пролетни кг. 4000 

28. Краставици   кг. 1484 

29. Чушки /пиперки/ пресни микс /червени или зелени/ кг. 920 

30. Пиперки капия пресни микс /червени или зелени/ кг. 500 

31. Лук - кромид   кг. 3510 

32. Лук пресен-зелен; - връзка бр. 680 

33. Лук праз; връзка кг. 24 

34. Чесън пресен -зелен ; връзка бр. 140 

35. Чесън сух - глава кг. 64 

36. Моркови пресни кг. 2840 

37. Тиквички пресни кг. 556 

38. Патладжан пресен кг. 100 

39. Гъби  пресни, печурки кг. 220 

40. Ряпа  прясна; бяла кг. 30 

41. Цвекло  червено; прясно кг. 312 

42. Спанак пресен кг. 180 

43. Коприва прясна; опаковка; 0,100 кг. бр. 1180 

44. Маруля-салата прясна бр. 200 

45. Репички връзка бр. 240 

46. Целина листа; прясна; връзка бр. 46 

47. Целина глава бр. 46 

48. Магданоз пресен; връзка бр. 1704 

49. Копър пресен; връзка бр. 376 

VІІ Варива, консерви и пакетирани стоки   

1. Боб бял, без люспа; 0.800 кг. кг. 500 

2. Боб зрял 1 кг. кг. 1400 

3. Леща   кг. 1244 

4. Нахут кутия; 0,540 кг. бр. 360 

5. Ориз   кг. 2500 

6. Сол   кг. 1392 
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7. Захар бяла кг. 4900 

8. Пудра захар 0,500 кг. бр. 80 

9. Галета 0,100 кг. бр. 224 

10. Боб - зелен 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 2872 

11. Боб - зрял 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,690 кг. бр. 900 

12. Грах 
буркан;ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 2974 

13. Гювеч 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 20 

14. Бамя 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 20 

15. Домати  
белени; буркан; ниско съдържание на 
сол; 0,680 кг. бр. 7726 

16. Доматено пюре 
над 22% сухо вещество; буркан; 0,680 
кг. бр. 416 

17. Лютеница буркан; 0,300 кг. БС бр. 4300 

18. Паприкаш буркан; 0,680 кг. бр. 24 

19. Конфитюр 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодово съдържание; 0,360 кг. бр. 1526 

20. Мармалад 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодово съдържание; 0,360 кг. бр. 1390 

21. Сладко 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодово съдържание; 0,360 кг. бр. 228 

22. Кленов сироп   литър 40 

23. Нектар 
плодов; 100% натурален; бутилка с не 
повече от 20% захари литър 4326 

24. Натурален сок плодов; 100% натурален  литър 3720 

25. Замразени зеленчуци       

25.1. асорти - микс плик 2.5 кг. кг. 200 

25.2. моркови  плик 2.5 кг. кг. 200 

25.3. грах плик 2.5 кг. кг. 200 

25.4. зелен фасул плик 2.5 кг. кг. 200 

25.5. спанак плик 2.5 кг. кг. 200 

25.6. царевица плик 2.5 кг. кг. 100 

25.7. карфиол плик 2.5 кг. кг. 100 

25.8. броколи плик 2.5 кг. кг. 100 

25.9. брюкселско зеле плик 2.5 кг. кг. 40 

25.10 гювеч плик 2.5 кг. кг. 200 

26. Локум обикновен; 140 гр. бр. 40 

27. Халва   кг. 100 

28. Боза със захар литър 568 

29. Мая за хляб пресована; кубче; 42 гр. бр. 1924 

30. Мед пчелен 
буркан; 100 % мед, без глюкоза; 0,680 
кг. бр. 500 

31. Нишесте пшенично;60 гр. бр. 11578 

32. Олио слънчогледово; бутилка; БС литър 3700 

33. Оцет 100% винен; 0.700 л. литър 170 
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34. Оцет ябълков литър 60 

35. Чай 
билков; 20 филтърни пакетчета без 
конец х 1,5 гр.; кутия бр./кут/ 1698 

36. Какао  
на прах /разтворима шоколадова 
напитка-200гр./ бр. 388 

37. Киноа 0,250 кг. кг. 210 

38. Елда 0,500 кг. бр. 480 

39. Минерална вода 10 литра/туба бр. 28 

40. Минерална вода 1.500 литра/бутилка бр. 300 

41. Минерална вода 0.500 литра/бутилка бр. 2200 

VІІІ. Подправки   

1. Дафинов лист 10 гр. бр. 172 

2. Джоджен 10 гр. бр. 564 

3. 
Универсална зеленчукова 
подправка 0.120 кг. кг. 240 

4. Червен пипер 100 гр. бр. 1662 

5. Черен пипер 10 гр. бр. 60 

6. Чубрица 50 гр. бр. 1700 

7. Шарена сол 40 гр. бр. 512 

8. Магданоз 10 гр. бр. 3240 

9. Копър 10 гр. бр. 2150 

10. Целина 10 гр. бр. 504 

11. Риган 10 гр. бр. 60 

12. Розмарин 10 гр. бр. 60 

13. Кимион 10 гр. бр. 80 

14. Сода бикарбонат 100 гр. бр. 574 

15. Канела 10 гр. бр. 270 

16. Ванилия 0.2 гр. бр. 1200 

17. Бакпулвер 10 гр. бр. 1318 

18. Лимонена киселина 10 гр. бр. 240 

 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла "Здравец" в гр. 

Ботевград 

№ Продукти 
спецификация/изисквания/                

описание мярка 

Ориентиро
-въч-но к-

во за 2 
/две/ 

години 

1 2 3 4   

І. Месо и месни продукти       

1. Телешко месо шол-охладено кг. 620 

2. Пилешко бутче охладено, индивидуално опаковани кг. 520 

3. Пуешко месо филе; охладено кг. 80 

4. Заешко месо цял заек; охладен кг. 80 
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ІІ. Риба и рибни продукти   

1. Хек 
филе-Аржентина; замразено с ниско 
съдържание на сол кг. 220 

2. Mерлуза 
филе,замразено с ниско съдържание 
на сол кг. 100 

3. Tилапия филе,охладено кг. 220 

ІІІ. Мляко и млечни продукти   

1. Кисело мляко по БДС 

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 3,6% 
масленост - 0,400 кг. бр. 4000 

2. Прясно мляко  

бутилка; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 3% 
масленост литър 1600 

3. Извара  
краве мляко, класическа, 
пълномаслена кг. 100 

4. Сирене по БДС 

краве мляко; не имитиращ продукт; без 
добавени растителни мазнини; в 
саламура кг. 500 

5. Кашкавал по БДС 
вакуум; краве мляко; без добавени 
растителни мазнини; без консерванти кг. 200 

6. Краве масло -внос 
без добавени растителни мазнини; 82% 
масленост - 0,250 кг. бр. 1000 

7. Яйца  клас А, размер L бр. 8400 

ІV. Тестени, хляб и хлебни изделия   

1. Брашно пшенично; тип 500, УС "България" кг. 700 

2. Брашно царевично кг. 72 

3. Бисквити  
пълнозърнести, 300 гр., без палмова 
мазнина бр. 280 

4. Бисквити  Обикновени с краве масло-130гр бр 120 

5. Бишкоти 0,400кг бр 100 

6. Кори за баница фини, точени - 0,500 кг. бр. 648 

7. Макарони 0,400 кг. бр. 200 

8. Юфка - домашна 0,200 кг. бр. 800 

9. Кус-Кус 0,400 кг. бр. 300 

10. Фиде тънко;  0,400 кг. бр. 180 

11. Козунак 0,500кг бр 50 

12. Хляб 
добруджа, пшеничен; нарязан /0,650 
кг./, УС "България" бр. 2480 

V. Зърнени   

1. Грис пшеничен - 0,500 кг. бр. 180 

2. Овесени ядки   бр. 240 

3. Булгур 0,500 кг. бр. 300 

4. Корнфлейкс натурален  кг. 60 

VІ. Пресни плодове и зеленчуци   

1. Банани   кг. 1000 

2. Диня   кг. 500 

3. Кайсии   кг. 100 

4. Киви   кг. 280 
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5. Мандарини   кг. 200 

6. Портокали   кг. 200 

7. Праскови   кг. 100 

8. Череши   кг. 100 

9. Пъпеш   кг. 160 

10. Ябълки   кг. 1600 

11. Круши   кг. 100 

12. Лимони   кг. 40 

13. Тиква   кг. 110 

14. Нектарини   кг. 100 

15. Сини сливи   кг. 60 

16. Сушени плодове микс,опакавка 0,200кг кг. 20 

17. Грозде   кг. 80 

18. Ягоди   кг. 80 

19. Домати    кг. 200 

20. Зеле    кг. 700 

21. Картофи стари кг. 800 

  Картофи пролетни кг. 400 

22. Краставици   кг. 150 

23. Чушки пресни микс /червени или зелени/ кг. 200 

24. Лук - кромид   кг. 340 

25 Лук пресен -зелен-връзка бр. 40 

26. Лук праз, връзка бр. 40 

27. Моркови пресни кг. 260 

28. Тиквички пресни кг. 100 

29. Спанак пресен кг. 80 

30. Коприва прясна,опаковка от 0,100кг бр 100 

31. Магданоз пресен; връзка бр. 60 

32. Копър пресен; връзка бр. 60 

33 Цвекло червено, прясно кг. 60 

VІІ Варива, консерви и пакетирани стоки   

1. Боб бял, без люспа; 0.800 кг. кг. 110 

2. Нахут кутия 0,540кг бр 40 

3. Киноа 0,250кг кг. 60 

4. Елда 0,500кг бр 40 

5. Леща   кг. 120 

6. Ориз   кг. 170 

7. Сол   кг. 60 

8. Захар бяла кг. 400 

9. Пудра захар 0,500 кг. бр. 40 

10. Боб - зелен 
буркан; ниско съдържание на сол; 0,680 
кг. бр. 200 

11. Домати  
белени; буркан; ниско съдържание на 
сол; 0,680 кг. бр. 800 

12. Гювеч 
буркан, ниско съдържание на сол, 0.680 
кг бр. 400 

13. Лютеница буркан; 0,300 кг. БС бр. 300 

14. Сладко 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодово съдържание; 0,360 кг. бр. 200 
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15. Мая за хляб пресована, кубче 42гр бр. 180 

16. Халва   кг. 40 

17. Локум обукновен0,140гр бр. 20 

18. Мармалад 

с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодово съдържание; 0,360 кг. 
(ябълки,шипки) бр. 200 

19. Компот буркан,без подсладители 0,680гр  бр. 100 

20. Нектар плодов; 100% натурален,бутилка литър 80 

21. Натурален сок плодов; 100% натурален литър 740 

22 Замразени зеленчуци       

22.1
. грах плик 2.5 кг. кг. 200 

22.2
. микс плик 2.5 кг. кг. 200 

22.3
. спанак плик 2.5 кг. кг. 80 

22.4
. гювеч плик 2.5 кг. кг. 80 

15. Мед пчелен 
буркан; 100 % мед, без глюкоза; 0,680 
кг. бр. 80 

16. Нишесте пшенично ;     60 гр. бр. 1200 

17. Олио слънчогледово; бутилка; БС литър 380 

18. Оцет 100% винен; 0.700 л. литър 10 

18. Чай 
билков; 20 филтърни пакетчета без 
конец х 1,5 гр.; кутия 

бр./ 
кут. 50 

19. Какао 
разтворима шоколадова напитка;    200 
гр. бр. 60 

VІІІ. Подправки   

1. Дафинов лист 10 гр. бр. 20 

2. Джоджен 10 гр. бр. 40 

3. Червен пипер 100 гр. бр. 80 

4. Чубрица 50 гр. бр. 80 

5. Шарена сол 40 гр. бр. 40 

6. Целина 10 гр. бр. 20 

7. Сода бикарбонат 100 гр. бр. 80 

8. Канела 10 гр. бр. 20 

9. Ванилия 0.2 гр. бр. 800 

10. Бакпулвер 10 гр. бр. 200 
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1.3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания -2 броя в гр. Ботевград 

№ Продукти спецификазия/ изисквания/описание мярка 

ориентиро
-въчно к-

во за 2 
/две/ 

години 

1 2 3 4   

І. Месо и месни продукти       

1. Кайма смес; 40% тел./60% св.; замразена кг. 410 

2. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости; охладено кг. 160 

3. Телешко месо шол-охладено кг. 120 

4. Пилешко бутче охладено, индивидуално опаковани кг. 600 

5. Телешки салам 
малотраен; изкуствено черво; 16% 
мазнини и 1,5 сол кг. 28 

6. Камчия, Хамбурски салам 
свински; малотраен; изкуствено черво; 
16% мазнини; 1,5 сол кг. 100 

7. Шпеков салам траен колбас до 26% мазнини и 2,2 сол кг. 58 

8. Кренвирш  пилешки; 16%мазнини и 1,5 сол кг. 140 

9. Кренвирш  свински; 16%мазнини и 1,5 сол кг. 140 

10. Наденица охладена кг. 80 

11. Шунка свинска; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 58 

12. Кебапчета замразено; 70 гр. бр. 88 

13. Пастет пилешки;  0,180 кг. бр. 20 

14. Пастет свински; 0,180 кг. бр. 192 

15. Пилешки дробчета пакет; 0,500 кг. кг. 48 

ІІ. Риба и рибни продукти   

1. Хек 
филе, замразено с ниско съдържание на 
сол кг. 240 

ІІІ. Мляко и млечни продукти   

1. Кисело мляко по БДС 

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 2% 
масленост-0,400 кг. бр. 4320 

2. Прясно мляко  

кутия; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 1,5 % 
масленост, тетрапак литър 2640 

3. Извара  краве мляко, класическа, пълномаслена кг. 240 

4. Сирене по БДС 

краве мляко; не имитиращ продукт; без 
добавени растителни мазнини, в 
саламура кг. 480 

5. Сирене "Крема" 125 гр. кг. 8 

6. Кашкавал по БДС 
вакуум; краве мляко; без добавени 
растителни мазнини; без консерванти кг. 96 
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7. Краве масло -внос 
без добавени растителни мазнини; 82% 
масленост; 0,250 кг. бр. 280 

8. Маргарин 0,500 кг. бр. 20 

9. Яйца  клас А, размер L бр. 10000 

ІV. Тестени, хляб и хлебни изделия   

1. Брашно пшенично; тип 500 кг. 960 

2. Бисквити   330 гр. бр. 192 

3. Бисквити  обикновенни; 180 гр. бр. 240 

4. Кори за баница фини, точени; 0,500 кг. бр. 240 

5. Макарони 0,400 кг. бр. 312 

6. Юфка 0,400 кг. бр. 174 

7. Домашна юфка 0,200 кг. бр. 280 

8. Кус-Кус 0,400 кг. бр. 192 

9. Спагети 0,400 кг. бр. 96 

10. Фиде тънко, 0.400 кг. бр. 200 

11. Хляб 
добруджа; пшеничен - нарязан; /0,700 
кг./ бр. 2694 

V. Зърнени   

1. Грис пшеничен; 0,500 кг. бр. 100 

2. Грис царевичен за качамак; 0,400 кг. бр. 120 

VІ. Пресни плодове и зеленчуци   

1. Банани   кг. 720 

2. Диня   кг. 400 

3. Киви   кг. 34 

4. Пъпеш   кг. 240 

5. Череши   кг. 106 

6. Ябълки   кг. 400 

7. Ягоди   кг. 44 

8. Сини сливи   кг. 28 

9. Праскови   кг. 200 

10. Мандарини   кг. 100 

11. Портокали   кг. 120 

12. Кайсии   кг. 120 

13. Тиква   кг. 56 

14. Грозде   кг. 120 

15. Домати    кг. 240 

16. Зеле    кг. 400 

17. Картофи стари кг. 760 

18. Картофи пролетни кг. 200 

19. Краставици   кг. 200 

20. Чушки /пиперки/ пресни микс /червени или зелени/ кг. 310 

21. Лук - кромид   кг. 520 

22. Моркови пресни кг. 76 

23. Тиквички пресни кг. 150 

24. Коприва прясна, опаковка; 0.100 кг. бр. 200 

25. Спанак пресен кг. 192 

26. Магданоз пресен; връзка бр. 432 

27. Копър пресен; връзка бр. 432 

VІІ Варива, консерви и пакетирани стоки   
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1. Боб бял, без люспа; 0.800 кг. кг. 80 

2. Леща   кг. 190 

3. Ориз   кг. 360 

4. Сол   кг. 140 

5. Захар бяла кг. 600 

6. Пудра захар 0,500 кг. бр. 30 

7. Нектар плодов; 100% натурален; бутилка  литър 204 

8. Пунш негазирана напитка; 3 л - плодова бр. 160 

9. Домати  белени, консерва; 0.820 л бр. 1200 

10. Замразени зеленчуци       

10.1
. асорти - микс плик 2.5 кг. кг. 50 

10.2
. грах плик 2.5 кг. кг. 48 

10.3
. зелен фасул плик 2.5 кг. кг. 48 

10.4
. спанак плик 2.5 кг. кг. 54 

11. Кисело зеле кълцано; буркан, 1.650 кг. бр. 20 

12. Боза   литър 300 

13. Мая за хляб пресована; кубче; 42 гр. бр. 232 

14. Мед пчелен 
буркан; 100 % мед, без глюкоза; 0,680 
кг. бр. 80 

15. Конфитюр 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодова съдържание; 0.360 кг. бр. 100 

16. Сладко 
с добавка на захар до 50% и с 60% 
плодова съдържание; 0.360 кг. бр. 100 

17. Лютеница 0.314 кг. бр. 120 

18. Нишесте пшенично; 60 гр. бр. 1000 

19. Халва   кг. 20 

20. Олио слънчогледово; бутилка литър 610 

21. Чай 
билков; 20 филтърни пакетчета без 
конец х 1,5 гр.; кутия 

бр./кут
. 360 

22. Картофено пюре на прах; кутия; 125 гр. бр. 30 

23. Какао разтворима шоколадова напитка; 200 гр. бр. 48 

24. Сладолед   кг. 40 

25. Газирана вода 0,500 л бр. 10 

26. Шоколадови вафли 37 гр. бр. 144 

27. Суха паста 38 гр. бр. 192 

28. Течен шоколад 0,400 кг. бр. 140 

29. Бульони 10 гр.  бр. 692 

VІІІ. Подправки   

1. Дафинов лист 10 гр. бр. 48 

2. Джоджен 10 гр. бр. 48 

3. 
Универсална зеленчукова 
подправка 120 гр. кг. 24 

4. Червен пипер 100 гр. бр. 240 

5. Черен пипер 10 гр. бр. 288 

6. Чубрица 50 гр. бр. 260 
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7. Шарена сол 40 гр. бр. 48 

8. Босилек 10 гр. бр. 48 

9. Целина 10 гр. бр. 48 

10. Кимион 10 гр. бр. 80 

11. Чесън на прах 10 гр. бр. 200 

12. Сода бикарбонат 100 гр. бр. 240 

13. Ванилия 0.2 гр. бр. 1200 

14. Бакпулвер 10 гр. бр. 360 

 

 

1.4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора "д-р Адриян 

Атанасов" в гр. Ботевград 

№ Продукти 
спецификация/изисквания/ 

описание мярка 

Ориентиро- 
въчно к-во 
за 2 /две/ 
години 

1 2 3 4   

І. Месо и месни продукти       

1. Кайма смес; 40% тел./60% св.; охладена кг. 500 

2. Кайма смес; 40% тел./60% св.; замразена кг. 500 

3. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости; охладено кг. 300 

4. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости; замразено кг. 300 

5. Свински ребра замразени кг. 2 

6. Телешко месо бут без сухожилия и кости,замразено кг. 50 

7. Телешко месо шол-охладено кг. 50 

8. Телешко шкембе замразено кг. 60 

9. Агнешко месо бут; охладено кг. 100 

10. 
Агнешки комплект 
/дреболии/   кг. 14 

11. Пилешко месо филе,замразено кг. 20 

12. Пилешко месо филе, охладено кг. 20 

13. Цяло пиле замразено кг. 160 

14. Пилешко бутче  замразено,индивидуално опаковани кг. 500 

15. Пилешко бутче охладено, индивидуално опаковани кг. 500 

16. Пилешки дробчета пакет, 0.500 кг. кг. 120 

17. Телешки салам 
малотраен; изкуствено черво; 16% 
мазнини и 1,5 сол кг. 200 
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18. Хамбурски, Камчия салам 
свински; малотраен; изкуствено черво; 
16% мазнини и 1,5 сол кг. 200 

19. Кренвирш свински; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 60 

20. Кренвирш пилешки; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 300 

21. Пастет пилешки; 0,180 кг. бр. 100 

22. Пастет свински; 0,180 кг. бр. 100 

23. Кебапче замразено; 70 гр. бр. 1000 

24. Кебапче охладено; 70 гр. бр. 1000 

25. Карначе замразено кг. 100 

26. Карначе охладено кг. 100 

27. Наденица охладена кг. 140 

28. Воденички пилешки, плик 2.5 кг. кг. 100 

ІІ. Риба и рибни продукти   

1. Хек 
филе,замразена с ниско съдържание 
на сол кг. 160 

2. Шаран  цял, охладен  кг. 20 

3. Шаран  шайба, охладен кг. 20 

4. Скумрия замразена, без глави кг. 140 

ІІІ. Мляко и млечни продукти   

1. Кисело мляко  
плодово; без консерванти; за директна 
консумация; 0,300 кг. бр. 120 

2. Кисело мляко   

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 2% 
масленост; 0,400 кг. бр. 10000 

3. Прясно мляко 

кутия; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 1,5 % 
масленост, тетрапак литър 4600 

4. Извара 
краве мляко; класическа; 
пълномаслена кг. 20 

5. Сирене  
краве мляко; не имитиращ продукт; 
без добавени растителни мазнини кг. 900 

6. Кашкавал  
вакуум; краве мляко; без добавени 
растителни мазнини; без консерванти кг. 200 

7. Краве масло-внос 
без добавени растителни мазнини; 
82% масленост; 0,250 кг. бр. 400 

8. Маргарин 0,500 кг. бр. 400 

9. Яйца клас А, размер L бр. 18000 

ІV. Тестени, хляб и хлебни изделия   

1. Брашно пшенично; тип 500 кг. 500 

2. Брашно царевично кг. 60 
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3. Бисквити 330 гр. бр. 400 

4. Закуски        

4.1. кашкавалка 100 гр. бр. 800 

4.2 сиренка 100гр. бр. 800 

4.3. кифла с мармалад 100 гр. бр. 800 

4.4. баничка 100 гр. бр. 800 

4.5. тутманик 100 гр. бр. 240 

4.6. козунак 0,500 кг. бр. 160 

5. Кори за баница  фини, точени; 0,500 кг. бр. 100 

6. Макарони 0,400 кг. бр. 400 

7. Юфка 0,400 кг. бр. 400 

8. Кус-Кус 0,400 кг. бр. 300 

9. Фиде тънко; 0,400 кг. бр. 60 

10. Хляб       

10.1 Добруджа пшеничен, нарязан; /0,700кг./ бр. 7000 

10.2 Типов нарязан, /0.700 кг./ бр. 3000 

V. Зърнени   

1. Грис пшеничен; 0,500 кг. бр. 320 

2. Булгур 0,500 кг. бр. 60 

VІ. Пресни плодове и зеленчуци   

1. Банани   кг. 1000 

2. Диня   кг. 1000 

3. Киви   кг. 20 

4. Мандарина   кг. 280 

5. Портокали   кг. 600 

6. Праскови   кг. 240 

7. Пъпеш   кг. 500 

8. Ябълки   кг. 2000 

9. Круша   кг. 40 

10. Череши   кг. 60 

11. Ягоди   кг. 60 

12. Сини сливи   кг. 60 

13. Тиква   кг. 200 

14. Грозде   кг. 240 

15. Сушени плодове микс; опаковка 0,200кг. кг. 60 

16. Домати    кг. 500 

17. Зеле    кг. 800 

18. Картофи пролетни кг. 140 

19. Картофи стари кг. 2000 

20. Краставици   кг. 400 

21. Чушки /пиперки/ пресни микс /червени и зелени/ кг. 600 

22. Маруля-салата прясна бр. 140 

23. Лук - кромид   кг. 1200 

24. Лук пресен-зелен; връзка бр. 200 

25. Лук праз; връзка кг. 100 

26. Чесън сух - глава кг. 6 

27. Моркови пресни кг. 280 

28. Тиквички пресни кг. 400 

29. Гъби пресни, печурки кг. 60 
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30. Коприва прясна; опаковка; 0,100 кг. бр. 60 

31. Спанак пресен кг. 30 

32. Репички връзка бр. 40 

33. Магданоз пресен; връзка бр. 200 

34. Копър пресен; връзка бр. 100 

VІІ Варива, консерви и пакетирани стоки   

1. Боб бял, без люспа; 0.800 кг. кг. 60 

2. Леща   кг. 60 

3. Ориз   кг. 200 

4. Сол   кг. 140 

5. Захар бяла кг. 500 

6. Боб - зелен 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0680 кг. бр. 80 

8. Кисели краставички 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 60 

9. Кисело зеле кълцано; буркан; 1,650 кг. бр. 40 

10. Туршия мешана, буркан 1.7кг. бр. 60 

11. Гювеч 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 100 

12. Доматено пюре 
над 22 % сухо вещество; буркан; 0,680 
кг. бр. 300 

13. Лютеница буркан; 0,314 кг.  бр. 400 

14. Пунш негазирана напитка 3 л. - плодова бр. 800 

15. Маслини обезсолени с костилка кг. 10 

16. Замразени зеленчуци       

16.1. асорти - микс плик 2.5 кг. кг. 100 

16.2. грах плик 2.5 кг. кг. 100 

16.3. зелен фасул плик 2.5 кг. кг. 30 

17. Халва   кг. 6 

18. Боза    литър 600 

19. Вафли; обикновенни 20 гр. бр. 200 

20. Вафли; шоколадови 37 гр. бр. 200 

21. Мед пчелен 
буркан; 100 % мед, без глюкоза; 0,680 
кг. бр. 20 

22. Нишесте пшенично; 60 гр. бр. 2800 

23. Олио слънчогледово; бутилка литър 800 

24. 
Кисел продукт за 
овкусяване и консервиране  0.700 л. литър 40 

25. Чай 
билков; 20 филтърни пакетчета без 
конец х 1,5 гр.; кутия бр./кут. 1000 

26. Подсладител 
опаковка; 650 таблетки с дозатор за 
пускане на таблетки една по една бр. 40 

27. Картофено пюре на прах; кутия;0,125 кг. бр. 570 

VІІІ. Подправки   

1. Дафинов лист 10 гр. бр. 56 

2. Джоджен 10 гр. бр. 76 

3. Вегета   кг. 46 
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4. Червен пипер 100 гр. бр. 486 

5. Черен пипер 10 гр. бр. 313 

6. Чубрица 50 гр. бр. 400 

7. Шарена сол 40 гр. бр. 10 

8. Кимион 10 гр. бр. 68 

9. Сода бикарбонат 100 гр. бр. 36 

10. Канела 10 гр. бр. 60 

11. Ванилия 0.2 гр. бр. 2000 

12. Бакпулвер 0.10гр бр. 10 

13. 
Универсална зеленчукова 
подправка   кг. 4 

14. Лимонена киселина 10 гр. кг. 0.4 

 

 

1.5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено "Социален патронаж" към 

Дом за стари хора "д-р Адриян Атанасов", гр. Ботевград 

№ Продукти 
спецификация/изисквания/   

описание мярка 

ориенти-
ровъчно     
к-во за 2 
/две/ 
години 

1 2 3 4   

І. Месо и месни продукти       

1. Кайма смес;  40%тел./60%св.,замразена кг. 300 

2. Кайма смес;  40%тел./60%св.,охладена кг. 300 

3. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости, замразено кг. 200 

4. Свинско месо  
бут-без видими тлъстини, сухожилия и 
кости, охладено кг. 200 

5. Телешко месо шол-охладено кг. 30 

6. Телешко месо шол-замразено кг. 30 

7. Пилешко месо филе,замразено кг. 6 

8. Пилешко месо филе, охладено кг. 6 

9. Пилешко бутче замразено; индивидуално опаковани кг. 500 

10. Пилешко бутче охладено; индивидуално опаковани кг. 500 

11. Телешки салам 
малотраен ; изкуствено черво; 16% 
мазнини и 1,5 сол кг. 14 

12. Хамбурски, Камчия салам 
свински; малотраен ; изкуствено 
черво; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 14 

13. Кренвирш свински; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 40 

14. Кренвирш пилешки; 16% мазнини и 1,5 сол кг. 40 

15. Кебапче замразено; 70 гр. бр. 500 

16. Кебапче охладено; 70 гр. бр. 500 

17. Карначе замразено кг. 50 

18. Карначе охладено кг. 50 



18 

 

19. Наденица охладена кг. 100 

ІІ. Риба и рибни продукти   

1. Хек 
филе, замразено с ниско съдържание 
на сол кг. 50 

2. Хек 
филе,охладено с ниско съдържание на 
сол кг. 50 

3. Скумрия охладено,замразена, без глави кг. 100 

ІІІ. Мляко и млечни продукти   

1. Кисело мляко  

краве; без добавени растителни 
мазнини; без консерванти; 2% 
масленост; 0,400 кг. бр. 4000 

2. Прясно мляко 

кутия; краве; пастьоризирано; без 
добавени растителни мазнини; 1,5 % 
масленост, тетрапак литър 80 

3. Сирене  
краве мляко; не имитиращ продукт; 
без добавени растителни мазнини кг. 200 

4. Кашкавал  
вакуум; краве мляко; без добавени 
растителни мазнини, без консерванти кг. 10 

5. Яйца клас А, размер L бр. 5000 

ІV. Тестени, хляб и хлебни изделия   

1. Брашно пшенично; тип 500 кг. 300 

2. Фиде тънко; 0,400 кг. бр. 300 

3. Хляб       

3.1. Добруджа пшеничен - нарязан; /0,700 кг./ бр. 13000 

3.2. Типов нарязан, /0.700 кг./ бр. 1000 

V. Пресни плодове и зеленчуци   

1. Зеле    кг. 1000 

2. Картофи стари кг. 2000 

3. Краставици   кг. 300 

4. Домати    кг. 40 

5. Чушки пресни микс кг. 300 

6. Лук - кромид   кг. 920 

7. Лук праз; връзка кг. 120 

8. Чесън сух - глава кг. 4 

9. Моркови пресни кг. 300 

10. Тиквички пресни кг. 180 

11. Гъби пресни, печурки кг. 60 

12. Спанак пресен кг. 40 

13. Магданоз пресен; връзка бр. 200 

14. Копър пресен; връзка бр. 160 

VІ. Варива, консерви и пакетирани стоки   

1. Боб бял, без люспа; 0.800 кг. кг. 216 

2. Леща   кг. 200 

3. Ориз   кг. 300 

4. Сол   кг. 140 

5. Кисело зеле кълцано, буркан 1.650 кг. бр. 40 
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6. Гювеч 
буркан; ниско съдържание на сол; 
0,680 кг. бр. 60 

7. Домати  
белени; буркан; ниско съдържание на 
сол; 0,680 кг. бр. 160 

8. Доматено пюре 
над 22% сухо вещество; буркан; 0,680 
кг. бр. 600 

9. Маслини обезсолени с костилка кг. 10 

10. Замразени зеленчуци       

10.1. асорти - микс плик 2.5 кг. кг. 24 

10.2. грах плик 2.5 кг. кг. 160 

10.3. зелен фасул плик 2.5 кг. кг. 160 

11. Картофено пюре на прах; кутия; 0,125 кг. бр. 60 

12. Олио слънчогледово, бутилка литър 600 

13. 
Кисел продукт за 
овкусяване и консервиране 0.700 л. литър 40 

VІІ. Подправки   

1. Дафинов лист 10 гр. бр. 110 

2. Джоджен 10 гр. бр. 132 

3. Червен пипер 100 гр. бр. 400 

4. Черен пипер 10 гр. бр. 400 

5. Чубрица 50 гр. бр. 400 

6. Целина 10 гр. бр. 120 

7. Кимион 10 гр. бр. 4 

8. Лимонена киселина 10 гр. кг. 0.600 

9. 
Универсална зеленчукова 
подправка   кг. 4 

10. Вегета   кг. 20 

 

В случай че не е изрично указано, при всяко посочване на стандарт, спецификация, 

техническа оценка или техническо одобрение или търговска марка  следва да се  счита, 

че се допуска и/или еквивалентно/и. 

 

2. Общи изисквания към хранителните продукти, които са предмет на доставка 

по настоящата поръчка: 

2.1. Доставяните хранителни продукти  следва да отговарят на национални 

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

орган, или на международни стандарти за управление на качеството, съгласно всички 

действащи национални и европейски нормативни актове.  

 

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

съобразно предмета на поръчката-обособената позиция, като но не само следните 

нормативни актове: 

(i) Закона за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

 (ii) Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните; 

 (iii) Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; 

http://web.apis.bg/p.php?i=11203
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 (iv) Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 

3 години в детските заведения и детските кухни; 

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

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

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

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 

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

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

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

 (viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 

от 12.12.2014 година; 

 (ix) Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие 

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

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

6.12.2002 година; 

 (xi) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 година; 

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

15.11.2002 година; 

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

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

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

ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 година; 

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

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

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

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 година, 

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

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

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

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

 (xix) 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;  

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

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

търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от 

Министъра на земеделието, храните и горите;  

 (xxi) 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; 

 (xxii) Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в 

храните; 

 (xxiii) Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните; 

 (xxiv) Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти; 

 (xxv) Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

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

https://web.apis.bg/p.php?i=3858143
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търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 

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

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

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

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

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

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

 (xxix) Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 

година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да 

се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, 

правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, 

здравето на растенията и продуктите за растителна защита, 

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

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

 (xxxi) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

       (xxxii) 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; 

           (xxxiii) 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; 

 (xxxiv) 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; 

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

година относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

 (xxxvi) 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; 

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

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

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

април 2004 година относно хигиената на храните; 
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 (xxxix) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход; 

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

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с 

храни; 

 (xli) 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; 

 (xlii) 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; 

 (xliii) 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; 

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

микробиологичните критерии за храните;  

 (xlv) Регламент за изпълнение (ЕС) 543/ 2011 г. на Комисията от 7 юни 2011 година 

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. на 

Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове 

и зеленчуци; 

 (xlvi) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1333/2011 на Комисията от 19 декември 2011 

година за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по 

спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на 

бананите; 

 (xlvii) Техническата спецификация, неразделна част от одкументацията 

 

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

на ЕС да са спазени следните изисквания: 

- Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава – членка, когато се касае за храни от животински произход; 

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

съгласно чл. 28 от Закона за храните. 

Когато се касае за храни внос от трети страни: 

- Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава, когато се касае за храни от животински произход; 

- Храните да са преминали граничен контрол съгласно действащото 

законодателство; 

Храните да са произведени съгласно всички действащи национални и европейски 

нормативни актове и Технологичната документация на фирмата производител. 
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3. Изисквания към доставката:  

3.1. 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 70%.  

3.2. Доставяните храни следва да са първо или екстра качество, отговарящи на БДС 

или еквивалентни стандарти, с доказан произход, да отговарят на нормативно установените 

изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят 

на санитарните, санитарно-ветеринарните, хигиенните и други норми, установени от 

действащото в Република България законодателство и на приложимите нормативни актове 

на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни 

контролни органи, в съответствие с нормативни изисквания, свързани с производството и 

търговия с храни. 

3.3. Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО, както и такива 

обработени с йонизиращи лъчения, не се допускат.  

3.4. Опаковката на хранителните продукти трябва да отговаря на изискванията на 

Закона за храните и Наредбата за изискванията за етикиране и представяне на храните и да 

гарантира възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия. 

Опаковката на всеки продукт следва да е здрава, с етикет на български език и да съдържа 

информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на производство и срока 

на годност. При етикирането на хранителните продукти да се включват: данни за 

наименованието под което храната се продава; съставките на храната и количеството на 

някои от тях; срокът на годност и условията, при които трябва да се съхраняват; нето тегло 

или обем; име, седалище и адрес на производителя; маркировка за обозначение на партидата 

към която принадлежи храната; указания за употреба – ако е необходимо. Опаковките не 

трябва да създават възможност 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. 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. При установяване на нарушение на целостта на опаковката, 

хранителните продукти не се приемат.  

 

3.5. Доставката на хранителни продукти се извършва по следния график и включва 

следните групи хранителни продукти: 

Обособена 

позиция № 1 

Обособена 

позиция № 2 

Обособена 

позиция № 3 

Обособена 

позиция № 4 

Обособена 

позиция № 5 

Доставкат

а на хранителни 

продукти 

Доставкат

а на хранителни 

продукти 

Доставкат

а на хранителни 

продукти 

Доставкат

а на хранителни 

продукти 

Доставкат

а на хранителни 

продукти 
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следва да се 

извършва по 

следния график: 

– хляб и 

хлебни изделия 

всеки работен 

ден 

– останалите 

видове 

хранителни 

продукти два 

пъти седмично 

– вторник и 

четвъртък 

следва да се 

извършва по 

следния график: 

– хляб и 

хлебни изделия 

всеки работен 

ден 

– останалите 

видове 

хранителни 

продукти два 

пъти седмично 

– вторник и 

четвъртък 

следва да се 

извършва по 

следния график: 

– хляб и 

хлебни изделия 

всеки работен 

ден 

– 

останалите 

видове 

хранителни 

продукти два 

пъти седмично 

– понеделник и 

сряда 

следва да се 

извършва по 

следния график: 

– хляб и 

хлебни изделия 

всеки работен 

ден 

– останалите 

видове 

хранителни 

продукти два 

пъти седмично 

– понеделник и 

сряда 

следва да се 

извършва по 

следния график: 

– хляб и 

хлебни изделия 

всеки работен 

ден 

– останалите 

видове 

хранителни 

продукти два 

пъти седмично 

– понеделник и 

сряда 

 

3.5.1. Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка,  

както следва:  

- хляб и хлебни изделия всеки работен ден до 8:00 часа 

- всички останали продукти, съгласно графика, във време подходящо за 

ръководителя/представителя на съответното заведение или не по-късно от 17:00 часа, в деня 

през който ще се доставят продуктите. 

 

3.5.2. Пълното описание на хранителните продукти и техните ориентировъчни 

количества, необходими на Възложителя и нормативните изисквания към тях са описани в 

Технически спецификации, неразделна част от настоящите условия.  

            КОЛИЧЕСТВАТА, описани в Техническата спецификация са приблизително 

необходимите за двадесет и четири месеца и са съобразени със заложените финансови 

средства в бюджета на Възложителя. Количествата и асортимента (видовете хранителни 

продукти), посочени в техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не 

пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката 

на договорената обща максимална стойност за поръчката, 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.  

Договорът за обществена поръчка се сключва на посочената от възложителя 

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

възложителят може да заявява и купува хранителни продукти по предложените от участника 

единични цени.    
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4. Изисквания към транспортирането: 

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

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

действащото българско законодателство и и Глава 3, Раздел IV на Наредба № 1 от 26.01. 

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

4.2. Доставките следва да се осъществяват чрез специализирани превозни средства, 

гарантиращи качествено и срочно изпълнение и отговарящи на нормативните изисквания. 

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

отговарящи на нормативно установени изисквания и предписания на специализираните 

контролни органи. 

4.3. Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта при извършването на 

доставките до мястото на изпълнение.  

4.4. При доставки на хранителни продукти, изискващи специални температури на 

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

поддържане на необходимите температури и тяхната регистрация.  

 

5. Извършване на лабораторен анализ: 

Възложителят има право да извърши контролен анализ, в рамките на срока на договора 

на пет продукта от животински произход, за установяване съответствието на доставените 

продукти с изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация. 

Направените разходи са за сметка на изпълнителя. 

 

 

Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част от 

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

 

 

 

 

 

  

    

 


