
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към 

публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на звената при Община Белоградчик“ по четири обособени позиции 

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл. 20, ал.2, т.2, във връзка 

с чл.73, ал.1  от ЗОП, ще се възложи, чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка. 

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка” и/или 

„Поръчка” и/или „Процедура”, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се 

възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ по 

смисъла на чл.18, ал.1,т.12 от ЗОП. 

1.1 Предмет на поръчката: 

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за 

нуждите на звената на Община Белоградчик, включително по проект „Осигуряване на топъл 

обяд” финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 

2014-2020 г. или по договор за финансиране от фонд „Социална закрила“ към МТСП.  

1.2.Обособени позиции: 

В процедурата се предвиждат 4 (четири)  обособени позиции, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Мляко, млечни продукти и яйца; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Месо, месни продукти и риба; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Пресни плодове и зеленчуци; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти. 

 

ВАЖНО: Участник може да подава оферта за повече от една обособена позиция.  

 

1.3.Възможност за представяне на варианти в офертите: 

Не се допускат варианти в офертите. 

 

1.4. Място и срок за изпълнение  

Място на изпълнение на поръчката: – територията на община Белоградчик до франко-

складовите бази на следните звена: 

1. Домашен социален патронаж – г  р. Белоградчик, ул. „Христо Ботев” № 34; 

2. Обединени детски заведения „Иглика” - гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 5; 

3. Преходно жилище – гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 2; 

4. ДДЛРГ – гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” № 2; 

5. Дом за възрастни хора с деменция - с. Салаш, ул. „Първа” № 4. 



 

Крайният срок за изпълнение на договора е 1 ( една ) година от датата на сключването му. 

Срокът на валидност на офертите е 3 (три) месеца  от датата на подаване на оферта. 

 

1.5. Разходи за подготовка на офертите 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.6. Стойност на поръчката 

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се 

предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се 

включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания 

вид и обхват. Стойността на настоящия договор е прогнозна и формирана на база предвидените 

прогнозни количества хранителни продукти и оферираните единични цени. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

си запазва правото да закупи по-малко или повече от предвидените хранителни продукти на база 

конкретните нужди за периода на изпълнение на договора. 

Прогнозната стойност на поръчката е 197 967,58 лева (сто деветдесет и седем хиляди 

деветстотин шестдесет и седем лева и петдесет и осем ст.) без ДДС.  

Прогнозната цена, по всяка обособена позиция е както следва: в стойности без ДДС: 

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Мляко, млечни продукти и яйца – 41 901,00 лева 

(четиридесет и една хиляди деветстотин и един лева) без ДДС. 

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти и риба – 45 889,00 

(четиридесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева)  без ДДС. 

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Пресни плодове и зеленчуци – 27 849,58 (двадесет и 

седем  хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и петдесет и осем ст.)  без ДДС. 

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Пакетирани, консервирани и други хранителни 

продукти – 82 328,00 (осемдесет и две хиляди триста двадесет и осем лева)  без ДДС. 

 

Предлаганата единична цена, за всеки един продукт по обособени позиции се отнася за 

мерната единица, посочена в отделна колона от количествената сметка, и е с точност до втория 

знак след десетичната запетая. 

Единичните цени на продуктите, по обособени позиции, съгласно Приложението към ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежат на промяна на база бюлетин на „САПИ” ООД гр. 

София за област Видин. Цените на доставяните от изпълнителя продукти по приложението към 

офертата се променят пропорционално на средните цени на едро за област Видин на„САПИ” 

ООД гр. София на всеки 3 (три) месеца. Процентното съотношение между предложената цена от 

определения участник за изпълнител на поръчката и осреднената цена на продукта на едро за 

област Видин по бюлетина на САПИ, се запазва през целия период на действие на договора и се 



нарича корекционен коефициент, определен с точност до втория  знак след десетичната запетая. 

Корекционният коефициент се определя за всеки продукт от дадена позиция поотделно. Промяна 

в цените на отделните продукти се прави автоматично без подписване на анекс между страните 

след представяне на актуален бюлетин на "САПИ" ООД от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. 

Промяната се осъществява като се прилага механизъм за промяна на цените през времетраенето 

на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на всяко тримесечие се задължава да  представя актуален 

бюлетин на “САПИ” ООД, включващ средните цени на стоките  за област Видин. Изготвянето на 

бюлетина от “САПИ” ООД става по поръчка и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При промяна на 

цените се изготвя протокол с новите стойности за цените на продуктите, който се подписва от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поръчката и от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни 

лица.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, единствено действително доставени 

количества хранителни продукти, по единични цени съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

1.7. Схема на плащане 

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на община Белоградчик и бюджетите на 

делегираните звена. Обществената трапезария към Домашен социален патронаж функционира по 

сключения договор по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 

година- от Операция тип 3  “Осигуряване на топъл обяд“ или  договор за финансиране от фонд 

„Социална закрила“ към МТСП. Доставката на хранителни продукти за обществената трапезария 

ще се финансира по проекти финансирани от горепосочените финансови инструменти. 

Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно 

условията, посочени в проекта на договор, предложенията на класирания на първо място 

участник и договора, сключен с него, в срок до края на месеца, следващ отчетния. Плащането на 

извършената доставка се извършва до пето число на месеца, следващ месеца на доставката след 

представяне на - данъчна фактура издадена по реда на ЗДДС, документи, доказващи произхода 

на стоките – опаковъчен лист и други доказващи произхода документи; сертификат за качество; 

приемо-предавателни протоколи. Разплащането се извършва от бюджета на всяко бюджетно 

заведение по банков път в лева, с възможност за разсрочено плащане, но не по–малко от 30 

(тридесет) календарни дни от датата на доставката.  

При заявяване на количества, финансирани по проект от Операция тип 3 - “Осигуряване на топъл 

обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 година  

или от  фонд „Социална закрила“ към МТСП за доставките на хранителни продукти, необходими 

за осигуряването на топъл обяд в обществените трапезарии, изпълнителят ще издава отделно 

фактура, в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния, като в описателната част следва да се 

изписва, че разходът е направен по  съответния договор. 

Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за 

счетоводството. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, в 

срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. 

 

1.8. Периодичността на доставките е както следва: 

По обособените позиции, доставките се извършват след получаването на Заявка на Възложителя, 

като за хранителните продукти, необходими за „Осигуряване на топъл обяд“ в обществените 



трапезарии, след получаване на отделна заявка, и срока за доставка тече с получаването на 

същата. Доставките на продуктите ще се извършват с периодичност два пъти седмично, след 

писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя в работен ден до 16:00 

часа, и със срок за изпълнение до 12:00 часа на третия работен ден, следващ деня на заявката. 

Заявката следва да се предостави в писмена форма по факс/електронна поща на представител на 

изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец /приложение към договора/, 

като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за 

доставката им. Възложителят може да прави промени в заявката в зависимост от реалните му 

потребности не по-късно от 24 часа преди доставката, като писмено уведоми за това 

изпълнителя.  Изпълнителят уведомява възложителя предварително и своевременно за часа на 

планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за 

прибирането и складирането ѝ. В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си 

запазва правото да изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 

2 (два) часа.  

В случай на рекламация - минималният срок за реакция е 1 /един/ работен ден, максимален - 3 

/три/ работни дни, считано от получаването по факс или електронна поща на писмено 

уведомяване за установено несъотевтствие на доставените продукти с изискванията по 

сключения договор за доставка на храни. 

 

1.9. Ограничение при изпълнение на поръчката: 

Количествата на хранителните продукти по видове са ориентировъчни в зависимост от 

потребностите на Възложителя. Доставките ще се извършват с предварителна заявка от страна на 

Възложителя. Възложителят си запазва правото: 

- да намаля и/или увеличава количествата, според необходимостта на социалните и 

детските заведения, в рамките на средствата по договора; 

- да не поръчва част от изброения асортимент в техническите спецификации от настоящата 

документация; 

Участниците да бъдат в състояние да доставят конкретните заявени количества хранителни 

продукти за съответните крайни потребители.  

 

 

1.10. Начин на образуване на предлаганата цена  

В предложенията се посочват единичните цени на всеки продукт. Единичната цена за дадения 

продукт се умножава по заложеното количество от този продукт и се получава общата цена на 

продукта съгласно заложеното прогнозно количество от него. 

Предложената цена  се получава, като се сборуват получените произведения от единичните цени 

и заявените прогнозни количества, на всеки един артикул. Единичните цени следва да бъдат 

посочени в лева без ДДС.  

Предложените единични цени на хранителните продукти подлежат на промяна на база на 

бюлетин на "САПИ" ООД, гр. София за област Видин. Единичните цени на хранителните 

продукти се актуализират на всеки три месеца. Транспортните разходи са за сметка на 

изпълнителя. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти, да бъде не по-кратък от 

75% от срока на годност на конкретния продукт. 

При промяната на цените на хранителните продукти се използва „Методът на определяемите 

цени”, както следва: 

Цените на доставяните от изпълнителя продукти, съгласно ценовото предложение на избрания за 

изпълнител участник, което е приложение към договора за изпълнение, се променят 



пропорционално на средните цени на едро за регион Видин на "САПИ" ООД - гр. София на всеки 

три месеца. 

 

Бюлетините за средните цени на едро за региона от "САПИ" ООД се обезпечават от страна 

на Изпълнителя. 

Новата цена = Кор. коеф. х Средната цена на едро от "САПИ"ООД за съответното 

тримесечие 

Кор. коеф. е корекционен коефициент, действащ през цялото времетраене на 

договора и Офертна цена и се определя преди сключване на договора на база оферирана цена 

за всеки артикул поотделно по формулата: 

Кор.коеф n. =  офертна цена 

                         Ср.цена САПИ 

Забележка: При определяне на нова цена се изготвят сравнителни таблици и се съставят 

протоколи за определяне на цените на продуктите, като получената нова цена става валидна за 

страните по договора от датата на подаване на заявлението за промяна до срока на действие на 

договора. 

Участниците предлагат единични цени на стоките по обособените позиции, съгласно описанието 

им в приложената техническа спецификация. Предложените единични цени включват всички 

разходи при условие на доставка до съответния склад. Предложените цени да са в лева без ДДС, 

франко мястото на изпълнение на поръчката. 

Процентното съотношение между предложената цена от определения участник за изпълнител на 

поръчката и осреднената цена на продукта на едро за област Видин по бюлетина на САПИ, се 

запазва през целия период на действие на договора и се нарича корекционен коефициент, 

определен с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Корекционният коефициент се определя за всеки продукт от дадена позиция поотделно. 

Промяна в цените на отделните продукти се прави автоматично без подписване на анекс между 

страните след представяне на актуален бюлетин на "САПИ" ООД. 

  

 

Изготвянето на бюлетина от “САПИ” ООД става по поръчка и за сметка на Изпълнителя. 

При промяна на цените се изготвя протокол с новите стойности за цените на 

продуктите, който се подписва от Изпълнителя на поръчката и от упълномощени от 

Възложителя длъжностни лица. 

 

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

2.1. Продуктите трябва да отговарят и да бъдат съхранявани, съгласно изискванията на 

българското законодателство. 

2.2. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на: 

а /Изискванията на Закон за храните - задължително да са придружени със сертификат за 

качество, произход и годност от производителя или друг изискуем от законодателството на 

страната документ към датата на доставката и първични финансови документи (фактура, стокова 

разписка /приемо-предавателни протоколи/, кантарни бележки, товарителници и др.) за 

извършена сделка. 

Документ за произход (търговски документ), придружаващ храните при всяка доставка, в който 

да има информация за вида, количеството, партидата, към която принадлежи храната (партиден 



номер - L), обект/фирмата производител на храната. При храни с произход предприятия от ЕС 

или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При храни с произход 

Република България, се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик. 

Документът за произход може да бъде с наименование: търговски документ или декларация за 

съответствие, или сертификат за произход. 

б /Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 

Европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални 

технически спецификации (национални стандарти). 

в /Транспорт - хранителните продукти следва да бъдат доставяни до складовете на обектите, 

съобразно техните заявки със специализиран транспорт. При необходимост превозните средства, 

съдовете и/или контейнерите, използвани за транспорт за храни, се осигуряват с оборудване за 

поддържане и наблюдаване на температурите, необходими за съхранение на храните. 

г /Опаковка -  Доставяните хранителни продукти да бъдат със здрави опаковки, с етикети на 

български език и да съдържат информация за вида на стоката, съдържание на хранителните 

продукти по възможност, производителя, качеството, датата на производство и срока на годност, 

съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните. Не се допускат 

храни с нарушена цялост на опаковката. 

д / Изисквания за качество 

 

Всички хранителни продукти да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти. 

Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида на 

стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на производство, срок на годност, 

съгласно изискванията за етикетирането и представяне на храните. 

Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датата на доставката трябва 

да бъде не по-малък от 75 %. 

Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания. 

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

Продуктите да са екстра или първо качество. 

Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения. 

Не се допускат храни, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми. 

 

2.КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция №1- Мляко и млечни произведения 

Прясното пастьоризирано мляко, което се предлага, трябва да е произведено от сурово мляко, 

което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на Регламент 

853/2004. 

Киселото мляко трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010 или 

еквивалент. 

Млякото и млечните продукти, да са призведени без съдържание на сухо мляко, растителни 

мазнини, консерванти, сгъстители и други добавки по смисъла на Наредба № 4 / 03.02.2015 

година за изискванията за използване на добавки в храните, ДВ 12 и на Регламент (ЕО) № 1333 / 

16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните ( ОВ, L 354, 

31.12.2008 г.)  

Млякото и млечните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 



04.12.2014 г. относно : 

- информацията да е на български език; 

- не заблуждават потребителите; 

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

- лица с непоносимост към глутен или други алергени. 

Доставяните млечни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят в 

храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве 

или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните й 

характеристики. Всяка партида доставени млечни продукти до всеки обект да се придружава с 

документи за произход, за качество и безопасност.  

Доставяните млечни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по - малък от 75 % от 

целия срок на годност. 

Кисело мляко краве 

Масленост - 3.6 %. Опаковка-кофички с вместимост 0,400; 0,500 кг. Етикетът с фирмения знак е 

върху капачките на всяка опаковка, където са отразени датата на годност, партида, температурата 

на съхранение. 

Пастьоризирано мляко 

Опаковано в кутии по 1 литър. Прясното мляко да е пастьоризирано с масленост 3,6%. 

Еднородна бяла течност, без утайка. Етикетирано на български език. Без растителни мазнини и 

сухо мляко. 

Краве масло – 82%  

Без растителни мазнини и сухо мляко. 

Сирене краве  

Качество първо по БДС.  Срок на зреене 45 дни. Без растителни мазнини и сухо мляко. 

Птичи яйца, клас А, категория (L) от 63 до 73 грама, маркирани съгласно Наредба № 

1/09.01.2008 година и Регламент (ЕО) № 557/2007 година. 

Първо качество. Яйцата да бъдат „клас ”А ”, “пресни “ със срок на годност не по-дълъг от 28 

дни, считано от деня на снасянето, маркирани съгласно Наредба № 1/09.01.2008 година, да се 

транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им. 

Яйцата трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 година за изискванията за 

търговия с яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 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 (OBL 163, 24.6.2008 г.) и на 

приложение III, секция X на Регламент (ЕО) № 853/2004. 

Яйцата, които се използват трябва да са клас "А". 

Яйцата трябва да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни след датата на снасяне. 

Яйцата трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността 

им. 

Обособена позиция №2 – Месо и месни произведения 

Необходимо е да отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011 година за здравословно 

хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведение и Наредба № 9/16.09.2011 

година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в 



детските заведения. 

Мляно месо – без подобрители, сол, вода, без оцветители и консерванти, БДС „Стара планина“, 

без признаци на развала. 

Пилешки бутчета 

Цели, замразени, в единична опаковка с температура минус 18 градуса С, без признаци на 

развала. 

Предлаганото месо от свине, едри и дребни преживни животни трябва да е добито от здрави 

животни, в одобрени предприятия, съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853 

/ 2004 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на 

специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.). 

Предлаганите месни заготовки и месни полуфабрикати от свинско месо трябва да са произведени 

по утвърдени стандарти „Стара планина“ и / или да са произведени по технологична 

документация (ТД) на производителите в случай, че отговарят на изискванията за суровини, 

заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените 

стандарти. 

Месото и месните продукти трябва да отговарят на следните изисквания: 

- месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости; 

- мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5 % от общата маса) и 

ниско съдържание на сол (не повече от 1,5 % от общата маса); 

- предпочита се каймата да е от: смес от телешко и свинско месо; 

- съотношението да е 60 : 40 % за детските градини; 

- предпочита се каймата да е от: смес от телешко и свинско месо; 

- съотношението да е 40 : 60 % за социалните патронажи и трапезариите; 

- месото от птици и птичи разфасовки да е без кожа. 

Предлаганото телешко месо трябва да е добито от здрави животни, в одобрени предприятия 

съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853 / 2004 / ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила 

за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 година). 

Предлаганото месо от птици трябва да е добито от здрави птици в одобрени предприятия 

съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент № 853 / 2004 / ЕСна Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила 

за храните от животински произход (OB L 139, 30.4.2004 г.). 

Месото от птици и птичи разфасовки - трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 

543 /2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 1234 / 2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за 

предлагането на пазара на месо от домашни птици (OB L 157, 17.6.2008 г.). 

Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г. относно: 

- информацията да е на български език; 

- не заблуждават потребителите; 

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

Доставяните месни и птичи продукти да са подходящо опаковани за предпазване от 



външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не 

пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за 

човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на 

органолептичните й характеристики.  

Всяка партида доставени месни и птичи продукти до всеки обект да се придружава с документи 

за произход, за качество и безопасност.  

Доставяните месни и птичи продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по -малък от 75 

% от целия срок на годност. 

Риба 

Бяла риба филе, хек 

Замразената риба да бъде добре почистена от кожа, гръбначните кости и вътрешности, 

филетирана или нарязана на парчета, замразена при температура минус 18 градуса. Мирис след 

размразяване - характерен за прясна риба, без признаци на развала. 

Рибата трябва да се доставя от регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни 

продукти, отговарящи на изискванията на приложение ІІІ, секция VІІІ на Регламент (ЕО) № 853 / 

2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на 

специфични хигиенни правила за храните от животински произход. 

Рибата и рибните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г. относно: 

- информацията да е на български език; 

- не заблуждават потребителите; 

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

- лица с непоносимост към глутен или други алергени.  

Доставяната риба да е подходящо опакована за предпазване от външно замърсяване, 

съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренася в храната свои 

съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до 

неприемливи промени или до влошаване на органолептичните й характеристики.  

Всяка партида доставяна риба до всеки обект да се придружава с документи за произход, за 

качество и безопасност. 

 Доставяната риба трябва да е с остатъчен срок на годност не по -малък от 75 % от целия срок на 

годност. 

За детските заведения се допуска доставка и предлагане само на риба, която е добре почистена от 

кожа, гръбначни кости и вътрешности, филетирана или нарязана на парчета. 

Обособена позиция №3 – Пресни плодове и зеленчуци 

Зеленчуци, продукти от градинарство 

Да отговарят на изискванията за качество, на общия и специфичните стандарти, определени в 

Приложение 1, части А и Б на Регламент № 543/2011. 

Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и 

нитрати над максимално допустимите стойности. 

Кореноплодните зеленчукови култури (морков и др.), които се използват, трябва да отговарят на 

изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по 

Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 



2011 година. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените 

плодове и зеленчуци (OB L 157, 15.06.2011 година.). 

Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с 

изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени 

в Приложение 1, част А и част Б на Регламент 543 8 2011 на Комисията. 

Зеленчуците да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 година на МЗХ за 

съответния клас първи. Продуктите от този клас трябва да бъдат с добро качество, да притежават 

всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че не се влошават основните характеристики по отношение 

на външния вид на продукта, неговото качество, съхраняемостта и търговския вид в опаковката. 

Плодове 

Плодовете трябва да отговарят на следните изисквания: 

- На общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по 

Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 

юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на 

преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.). 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2001 на комисията от 12.06.2001 година, относно проверките 

за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и 

зеленчуци.  

Плодове (грозде, дини, пъпеш, кайсии, ябълки и др.) трябва да отговарят на НАРЕДБА № 

16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010 година. 

- Изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и 

част Б на Регламент (EO) 543/2011 на Комисията. 

Южните плодове ( банани, портокали, мандарини и др.) трябва да отговарят на НАРЕДБА 

№ 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове 

и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010 г.  

Доставяните плодове и зеленчуци трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване и повреди съгласно изискванията на действащите нормативни документи.  

Всяка партида доставяни плодове и зеленчуци да се придружава с документи за произход, за 

качество и безопасност до всеки обект. 

Обособена позиция № 4 - Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти 

Зърнени култури  

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г. относно: 

- информацията да е на български език; 

- не заблуждават потребителите; 

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; обявена 

разбираема хранителна и здравна претенция; 

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

- лица с непоносимост към глутен или други алергени. 



Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.  

Всяка партида хранителни продукти да се придружава с документи за произход, за качество и 

безопасност, до съответния обект.  

Доставяните хранителни продукти трябва да е с остатъчен срок на годност не по - малък от 75 % 

от целия срок на годност. 

Ориз  

Опакован, етикетиран и маркиран в опаковка, която не променя органолептичните му 

характеристики, без признаци на развала, в срок на годност. 

Леща  

Опакована, етикетирана и маркирана в опаковка, която не променя органолептичните й 

характеристики, без признаци на развала, в срок на годност, без вредители. 

Зрял боб /фасул/ 

Опакован, етикетиран и маркиран в опаковка, която не променя органолептичните му 

характеристики, без признаци на развала, в срок на годност, без вредители. Трябва да отговарят 

на на следните изисквания: ТД на производителя, с нормално развити цели и здрави зърна, с 

типичен цвят и присъщи за сорта и типа форма и големина, без начупени зърна и увредени от 

вредители, чисти и без наличие на чужди примеси, да нямат неспецифичен мирис и/или вкус, без 

живи или мъртви вредители.  

Растителни масла 

Слънчогледово масло, получено от слънчогледови семена чрез пресоване, екстрахиране и 

рафиниране. Външен вид - бистро, без утайки при 20°С. Да бъде първо качество със златисто 

жълт цвят. Вкус и мирис - приятни, характерни за прясно рафинирано слънчогледово масло, без 

страничен привкус и мирис. Влага не повече от 0.10%. Опаковка - чисти и сухи, PVC бутилки от 

1 литър. Всяка бутилка да бъде маркирана с художествено оформен етикет, съдържащ 

информация за производителя, дата на производство, срок на годност. 

Галета  

Бяла, мляна галета, приготвена от брашно тип 500, мая и готварска сол. 

Зеленчуци, преработени, консервирани или замразени 

Различните видове зеленчукови консерви трябва да отговарят на съответните ТД на 

производителите, без консерванти, оцветители и подсладители, с ненарушена херметичност и 

признаци на бомбаж. Конфитюрите и мармалада трябва да отговарят на Наредбата за 

изискванията към плодовите конфитюри, желета,мармалади приета с ПМС № 45 от 21 февруари 

2003г.(ДВ, бр.19 от 2003г.). Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, 

съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 

приета с ПМС № 383 / 04.12.2014 г. относно: 

- информацията да е на български език; 

- не заблуждават потребителите; 

- маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

- храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

- лица с непоносимост към глутен или други алергени. 

Всички хранителни продукти да се придружават с документи за произход, за качество и 

безопасност до съответния обект.  



Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по -малък от 75 % 

от целия срок на годност. 

Специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до детските 

градини: Доматеното пюре, което ще се доставя и предлага в детските заведения трябва да е с не 

по-малко от 22% сухо вещество (като минимално 80% от сухото вещество се формира от 

домати). 

Зелен фасул консерва 

Първо качество. Шушулки цели или нарязани, неразкъсани, без дръжки и връхчета, без повреди 

от болести и неприятели, с цвят, характерен за сорта и приблизително еднакъв в цялата опаковка, 

със заливка от сол и вода, отцедено тегло на зеления фасул - не по - малко от 60%, стерилизиран 

консерва в буркани. Допускат се единични недоразвити зърна в заливката, в %, не повече от 10 

%. 

Домати консерва 

Първо качество. Домати цели, червени, здрави, без петна от болести и неприятели, залети с 

доматена заливка с прибавена сол, процентно съотношение не по- малко от 50%, от един и същ 

сорт, сравнително еднакви по форма и степен на зрялост, в буркани, херметически затворени и 

стерилизирани. Допуска се наличието на единични семки в заливката и напукани домати, в %, не 

повече от 10,0. 

Гювеч  

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, 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 - 0,680, херметически 

затворени и стерилизирани, процентно съотношение на съставките в опаковката: зеленчукова 

смес : доматена заливка от 65:35 до 60:40. 

Грах консерва  

Първо качество, стерилизиран в буркан, с цели здрави зърна, сортирани по едрина и вид, 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. Прозрачна 

утайка, добре сварен, готов за директна консумация.Отцедено тегло на граха 65%,. готварска сол 

- 1,3% до 1,8%. 

Спанак - замразен, пресен, свежо зелен цвят. 

Черен пипер 

Млян и пресят; цвят - кафяв до черен; вкус - парливо-лютив, на зърна и млян. Мирис – 

характерен. 

Червен пипер сладък 

Външен вид - хомогенен прахообразен продукт; вкус - специфичен за смлян пипер, без 

лютивина, не се допуска страничен привкус; аромат - характерен, добре изразен; съдържание на 

влага - не повече от 10%. 

Сухи подправки 

Добре изсушен без чужди примеси - /магданоз, джоджен, сух чесън, подправка за кайма/. 

Сол 

Готварска, йодирана сол, българско производство в пакети по 1 кг. Калиев йодит - 28 - 55 мг./кг. 



Специфични изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят до детските 

градини:  

В детските заведения се доставя и предлага плодов и/или билков чай, който не съдържа 

оцветители и овкусители, съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2008г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВL 354, 31.12.2008г.) и Регламент 

(ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно 

добавките в храните (ОВL 354, 31.12.2008 година) несъдържащи кофеин. 

 

3. ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Обособена позиция №1 - Мляко, млечни продукти и яйца 

    

№ Артикул Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Прясно мляко – 3% по ТД кутия 1 л л. 4 960 

2 Прясно мляко - 2%  по ТД кутия 1 л л. 2 860 

3 
Българско кисело мляко - 3,6%  по БДС 12:2010 - 0,400 кг 

бр. 7 600 

4 
Българско кисело мляко - 2%  по БДС 12:2010 - 0,400 кг 

бр. 9 090 

5 
Българско бяло саламурено сирене от  краве мляко по БДС 15:2010 вакуум 

кг. 850 

6 
Български кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010 вакуум 

кг. 260 

7 Извара със съдържание до 1% сол кг. 270 

8 
Масло от краве мляко - 82% масленост- 125 гр. 

бр. 912 

9 Яйца М, клас А бр. 30 300 

 

Обособена позиция №2 - Месо, месни продукти и риба 

№ Артикул Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Телешки шол замразен по ТД кг. 120 

2 Телешко шкембе замразено по ТД кг. 40 

3 Свински бут без кост охладен  по ТД кг. 250 

4 
Свински бут без кост замразен  по ТД 

кг. 800 

5 Пиле филе замразено кг. 580 

6 Пилешко бутче замразено кг. 3 520 

7 Пилешки дробчета замразени кг. 300 

8 Агнешко месо - бут замразено кг. 30 

9 Агнешки дреболии замразени   35 



10 Заешко месо - цял заек - замразен кг. 25 

11 

Кайма смес - 60% свинско месо, 40% телешко месо по УС 01/2010 „Стара 

планина“ или еквивалент опаковка от 0,250 до 1,000 кг. 
кг. 3 820 

12 

Кюфте - смес 60% телешко, 40% свинско месо по ТД  опаковка от 10 бр. 

тарелка 40 

13 
Кебапче - смес 60% телешко, 40% свинско месо по ТД опаковка от 10 бр. 

тарелка 1 240 

14 

Траен колбас - варено-пушен - шпек, произведен по установен стандарт 

"Стара планина" или еквивалент кг. 540 

15 Кремвирши от свинско месо кг. 300 

16 Варено-пушена наденица кг. 110 

17 Сурова наденица кг. 410 

18 Свинска шунка кг. 140 

19 
Пастет свински консервиран, опаковка 0,180 кг 

бр. 980 

20 
Консерва русенско варено опаковка 0,180 кг. 

  750 

21 Риба скумрия - 400/600 замразена кг. 260 

22 Бяла риба филе замразено кг. 620 

23 Кърначета   290 

24 Телешки салам   50 

25  Пилешки пържоли кг. 20 

 

 

 Обособена позиция №3 - Пресни плодове и зеленчуци 

№ Артикул Мерна единица 
Прогнозно 

количество 

1 2 3 4 

1 Банани  кг. 1 260 

2 Портокали  кг. 1 030 

3 Мандарини  кг. 810 

4 
Нектарини - от 01 август до 31 октомври 

кг. 292 

5 
Нектарини - от 01 ноември до 30 септември 

кг. 28 

6 Кайсии - от 01 юли до 30 септември кг. 265 

7 Кайсии - от 01 октомври до 30 юни   15 

8 
Праскови - от 01 август до 31 октомври 

кг. 335 

9 Праскови - от 01 ноември до 31 юли кг. 15 



10 Круша кг. 270 

11 Малини - от 01 юни до 31 юли кг. 45 

12 Ягоди - от 01 юни до 31 юли кг. 75 

13 Череши - от 01 юни до 30 септември кг. 390 

14 
Череши - преди 01 юни и след 30 септември 

кг. 20 

15 Ябълки - от 01 юли до 30 ноември кг. 1 045 

16 Ябълки - от 01 декември до 30 април кг. 1 435 

17 Киви кг. 270 

18 Диня - от 01 юли до 30 септември кг. 1 120 

20 Пъпеш - от 01 юли до 30 септември кг. 470 

22 
Сини сливи - от 01 септември до 31 октомври 

кг. 100 

24 
Прясно грозде - от 01 август до 30 ноември 

кг. 650 

26 Домати - от 01 юли до 30 октомври кг. 560 

27 Домати - от 01 ноември до 30 юни кг. 60 

28 Краставици - от 01 юни до 30 октомври кг. 575 

29 
Краставици - от 01 ноември до 30 юни 

кг. 35 

30 Моркови кг. 970 

31 
Чушки червени - от 01 юли до 30 октомври 

кг. 260 

32 
Чушки червени - от 01 ноември до 30 юни 

кг. 50 

33 
Чушки зелени - от 01 юли до 30 октомври 

кг. 260 

34 
Чушки зелени - от 01 ноември до 30 юни 

кг. 50 

35 Патладжан - от 01 август до 30 септември кг. 10 

36 Картофи кг. 4 360 

37 
Лук /пресен/ - от 01 март до 30 септември 

връзка 90 

38 
Чесън /пресен/ - от 01 март до 30 септември 

връзка 80 

39 Копър /пресен/ връзка 100 

40 Магданоз /пресен/ връзка 100 

41 Кервиз /пресен/ връзка 55 

42 Марули - от 01 март до 31 май бр. 50 

43 Праз лук кг. 90 

44 Репички - от 01 март до 31 май връзка 50 

45 Спанак - от 01 март до 31 юли кг. 215 

46 Коприва - от 01 март до 31 юли кг. 55 

47 Лапад - от 01 март до 30 април кг. 55 

48 Киселец - от 01 март до 30 април кг. 5 



49 Зелен боб - от 01 юли до 31 септември кг. 20 

50 Зеле - от 01 август до 30 ноември кг. 1 020 

51 Зеле - от 01 декември до 31 юли кг. 1 220 

52 Карфиол - от 01 август до 30 ноември кг. 60 

53 Лук кромид кг. 3 750 

54 Тиквички - от 01 април до 30 ноември кг. 265 

55 Тиквички - от 01 октомври до 31 март кг. 50 

56 Целина кг. 5 

57 Червено цвекло кг. 10 

58 Гъби пресни печурки кг. 35 

59 Тиква кг. 250 

60 Лимони кг. 69 

61 Чесън стар кг. 61 

 

 

 Обособена позиция №4 - Пакетирани, консервирани и други 

хранитени продукти 

 

  
№ Артикул Мярка 

Прогнозно 

количество 

1 Фиде пакет 0,400 кг. бр. 1 370 

2 Сол готварска йодирана кг. 495 

3 
Захар рафинирана бяла или екстра бяла 

кг. 1 310 

4 Пудра захар пакет 0,500 кг. бр. 40 

5 
Брашно тип 500, пшенично, бяло, по Утвърден стандарт 01/2011 

кг. 1 730 

6 

Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в PVC 

бутилка 1л л. 150 

7 

Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в PVC 

бутилка 2л л. 500 

8 

Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в PVC 

бутилка 5л л. 2 000 

9 Маслини, опаковка от 0,200 кг. бр. 10 

10 Оцет  винен, 0.700 л. бр. 50 

11 
Ориз бисерен, цели зърна, екстра качество, пакет  

кг. 1 400 

12 Зрял боб  кг. 1 820 

13 Леща пакет  кг. 570 

14 Жито пакет 0,500 кг. кг. 180 

15 Макарони пакет 0,400 кг. бр. 920 

16 Спагети пакет 0,400 кг. бр. 450 

17 Грис пакет 0,500 кг. бр. 390 

18 Кус-кус пакет 0,400 кг. бр. 170 



19 Кадаиф пакет 0,400 кг. бр. 40 

20 Юфка пакет 0,400 кг. бр. 222 

21 Овесени ядки пакет 0,500 кг. бр. 420 

22 Маргарин опаковка 0,500 кг. бр. 120 

23 Кори за баница пакет 0,400 кг. бр. 580 

24 Бутер тесто пакет 0,500 кг. бр. 20 

25 Галета пакет 0,500 кг. бр. 625 

26 
Нишесте пакет 0,070 кг. без консерванти 

бр. 2 080 

27 Ванилия пакет  0,2 гр. бр. 500 

28 
Сода бикарбонат за хляб и сладкиши, пакет от 0,080 кг. 

бр. 100 

29 Амонячна сода, пакет  0,010 кг бр. 155 

30 Канела пакет 0,010 гр. бр. 200 

31 
Какао на прах натурално, с водно съдържание до 9% и със съдържание на 

какаово масло в сухото вещество не по-малко от 22%, пакет 0,100 кг. бр. 380 

32 
Червен пипер сладък, млян, пакет 0,070 кг. 

бр. 680 

33 Чубрица ронена, пакет 0,200 кг. бр. 922 

34 Джоджен сух, пакет   0,010 кг бр. 135 

35 Магданоз сух пакет 0,010 кг бр. 870 

36 Копър сух пакет 0,010 кг. бр. 350 

37 Дафинов лист сух пакет 0,010 кг бр. 310 

38 Черен пипер на зърна 0,010 кг. бр. 210 

39 Чесън на прах пакет 0,010 кг. бр. 125 

40 Бакпулвер пакет 0,010 кг. бр. 506 

41 Желатин пакет 0,010 кг. бр. 50 

42 Бахар на зърна пакет 0,010 кг бр. 10 

43 Кимион на прах пакет 0,010 кг бр. 40 

44 Ким на прах пакет 0,010 кг бр. 10 

45 
Чай (билков,зелен, черен) филтър без конец по 1,5 гр., 20 бр./ кутия, без 

оцветители и овкусители кутия 890 

46 Мляно кафе пакет 0,250 кг бр. 56 

47 
Кафе гранулирано разтворимо опаковка от 0,020 кг. 

бр. 480 

48 Мюсли пакет опаковка от  0, 500 кг.  бр. 275 

49 Зърнена закуска пакет 0,250 кг. бр. 380 

50 Мая за хляб пакет 0,500 кг бр. 47 

51 Тахан халва  кг. 149 

52 Мед 100% пчелен буркан 0,700 кг. бр. 99 

53 Обикновени бисквити пакет 0,130 кг. бр. 930 

54 Сухи пасти кутия 12 бр. бр. 420 

55 
Сухи пасти кутия 12 бр. диабетични 

бр. 180 

56 
Бисквити „Закуска” или еквивалентни, пакет 0,330 кг. 

бр. 190 



57 Бисквити чаени пакет 0,150 кг. бр. 180 

58 Обикновени вафли 0,025 кг. бр. 3 660 

59 
Обикновени вафли кутия без добавена захар 12 бр. кутия 

бр. 720 

60 
Шоколадова вафла опаковка от 0,045 кг. 

бр. 500 

61 Кроасан опаковка от 0,080 кг.  бр. 900 

62 
Кроасан без захар, опаковка от 0,055 кг. 

бр. 300 

63 
Меденки без добавена захар бройка 0,050 кг. 

бр. 680 

64 
Диабетичен шоколад опаковка от 0,080 кг 

бр. 100 

65 Млечен шоколад блокче 0,080 кг. бр. 60 

66 
Течен шоколад с не по-малко от 35% суха какаова маса опаковка от 1 кг. 

кг. 80 

67 Шоколадови бонбони кутия 0,160 кг бр. 90 

68 
Пшенични пръчици, опаковка от 0,060 кг. 

бр. 200 

69 Дребни сладки, опаковка от 0,200 кг. бр. 130 

70 Сладолед, опаковка от 1000 мл. бр. 45 

71 
Боза с натурални подсладители, без консерванти  

л. 570 

72 
Изворна минерална вода опаковка от 1,5 л. 

бр. 350 

73 
Замразен зелен фасул клас "Екстра" или клас "I", пакет 2,500 кг  

бр. 70 

74 Замразен грах пакет 2,500 кг. бр. 70 

75 
Микс от замразени зеленчуци пакет 2,500 кг. 

бр. 95 

76 Замразени броколи пакет 2,500 кг. бр. 5 

77 Замразен спанак пакет 2,500 кг. бр. 100 

78 
Грах консерва буркан,  без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители – 0,680 кг. бр. 1 680 

79 

Домати небелени консерва буркан,  без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 0,680 кг. бр. 7 750 

80 
Консерва гювеч буркан,  без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители - 0,680 кг. бр. 580 

81 
Консерва паприкаш буркан,  без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители - 0,680 кг. бр. 6 450 

82 
Консерва печена капия буркан,  без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 1,700 кг. бр. 285 

83 
Консерва зелен боб буркан,  без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители - 0,680 кг. бр. 5 250 



84 
Консерва зелеви листа буркан,  без синтетични консерванти, подсладители 

и оцветители - 0,680 кг. бр. 210 

85 
Консерва лозови листа буркан,  без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 0,680 кг. бр. 10 

86 
Консерва гъби цели буркан,  без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители - 0,680 кг. бр. 62 

87 Консерва кисели краставици( корнишони) б. – 0,680 кг. бр. 190 

88 
Консерва мешана трушия  буркан,  без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 1,700 кг. бр. 80 

88 
Консерва чушки за пълнене буркан, без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 1,700 кг. бр. 150 

89 
Консерва ловджийска салата  буркан без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители - 0,680 кг. бр. 230 

90 
Лютеница домашна, фино смляна буркан,  без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители, по Браншови стандарт 01/2011 - 0,360 кг. бр. 450 

91 
Лютеница домашна, фино смляна буркан  - 0,314 кг. 

бр. 1 000 

92 
Доматено пюре с не помалко от 22% сухо вещество от домати буркан от 

0,680 кг. 
бр. 90 

93 Конфитюр от цели плодове и парчета , над 60 % плодово съдържание, до 

50% добавена захар, б. ТО – 0,360 кг.  
бр. 360 

94 Конфитюр от цели плодове и парчета  с 45 % плодово съдържание, б. ТО – 

0,314 кг.  
бр. 410 

95 
Натурален плодов сок 100% натурален, без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители, съдържанието на моно- и дизахариди не 

превишава 20 % от общата маса на продукта кутия 1 л 

л 410 

96 

Плодов нектар  100% натурален, без синтетични консерванти, 

подсладители и оцветители, съдържанието на моно- и дизахариди не 

превишава 20 % от общата маса на продукта кутия 1 л 

л. 350 

97 Компот от стерилизирани плодове без консерванти, оцветители и 

синтетични подсладители, доставка в буркан - 0,680 кг. 
бр. 2 460 

98 
Мармалад над 60% плодово съдържание, до 50% добавена захар, доставка 

в буркан ТО 0,360 кг бр. 300 

99 Орехови ядки кг. 5 

100 Маргарин опаковка 0,250 кг бр. 120 

101 Кисело зеле  1.700 кг. бр. 70 

102  Консерва говеждо месо 0.300 кг. бр. 250 

103 Консерва кюфтета по чирпански 0.300кг. бр. 60 

104 Консерва кюфтета с боб  0.300кг. бр. 70 

105 Консерва мусака 0.300кг. бр. 60 

106 Консерва свинско с боб 0.300 кг. бр. 60 



107 Консерва наденица с боб 0.300кг. бр. 180 

108 Консерва стомна кебап 0.320 кг. бр. 60 

109 Консерва телешко с грах 0.300кг. бр. 60 

110 Консерва шкембе чорба 0.300 кг. бр. 260 

111 Сладко диабетично 0.210кг. бр. 100 

112 Кексчета диабетични  16 бр. в кутия бр. 250 

113 Консерва Тас кебап 0.410 бр. 44 

114 Консерва пилешко с грах 0.300 кг. бр. 60 

115 Консерва винен кебап 0.410 кг. бр. 44 

116 Консерва пиле с ориз 0.300 кг. бр. 60 

117 Консерва пиле фрикасе 0.410 кг. бр. 44 

118 
Бисквити "Чизи" диабетични 0.070 кг. 

бр. 150 

119 
Бисквити " Ревю" диабетични 0.180кг. 

бр. 30 

120 Пунш  бутилки по 3л. бр. 70 

121 Халва диабетична 0.180кг. бр. 100 

122 Царевични пръчици бр. 150 

 


