
Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към 

публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община 

Белоградчик по  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“ 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

1.1. Продуктите трябва да отговарят и да бъдат съхранявани, съгласно изискванията 
на българското законодателство. 

1.2. 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 
Мерна 
единиц

а 

Прогнозно 
количество 

1 Прясно мляко – 3% по ТД кутия 1 л л. 6 430.00 

2 Прясно мляко - 2%  по ТД кутия 1 л л. 2 500.00 

3 Българско кисело мляко - 3,6%  по БДС 12:2010 - 0,400 кг бр. 6 440.00 

4 Българско кисело мляко - 2%  по БДС 12:2010 - 0,400 кг бр. 7 900.00 

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

кг. 2 170.00 

6 Български кашкавал от краве мляко по БДС 14:2010 вакуум кг. 170.00 

7 Извара със съдържание до 1% сол кг. 335.00 

8 Масло от краве мляко - 82% масленост- 125 гр. бр. 1 070.00 

9 Яйца М, клас А бр. 29 500.00 

10 Краве сирене - кофа от 8 кг. бр. 36.00 

11 Кашкавал кг. 30.00 
Обособена позиция №2 - Месо, месни продукти и риба 

№ Артикул 
Мерна 

единица 
Прогнозно 
количество 

1 Телешки шол замразен по ТД кг. 120.00 

2 Телешко шкембе замразено по ТД кг. 20.00 

3 Свински бут без кост охладен  по ТД кг. 390.00 

4 Свински бут без кост замразен  по ТД кг. 50.00 

5 Пиле филе замразено кг. 1510.00 

6 Пилешко бутче замразено кг. 5530.00 

7 Пилешки дробчета замразени кг. 130.00 

8 Агнешко месо - бут замразено кг. 30.00 

9 Агнешки дреболии замразени   12.00 

10 Заешко месо - цял заек - замразен кг. 0.00 

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. 650.00 



12 
Кюфте - смес 60% телешко, 40% свинско месо по ТД  опаковка от 
10 бр. 

тарелка 227.00 

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

тарелка 202.00 

14 
Траен колбас - варено-пушен - шпек, произведен по установен 
стандарт "Стара планина" или еквивалент кг. 165.00 

15 Кремвирши от свинско месо кг. 200.00 

16 Варено-пушена наденица кг. 1470.00 

17 Сурова наденица кг. 1430.00 

18 Свинска шунка кг. 130.00 

19 Пастет свински консервиран, опаковка 0,180 кг бр. 920.00 

20 Консерва русенско варено опаковка 0,180 кг. бр. 180.00 

21 Риба скумрия - 400/600 замразена кг. 250.00 

22 Бяла риба филе замразено кг. 1280.00 

23 Кърначета кг. 55.00 

24 Телешки салам кг. 45.00 

25  Пилешки пържоли кг. 40.00 

26 Кайма смес  кг. 2140.00 
 
 Обособена позиция №3 - Пресни плодове и зеленчуци 

№ Артикул 
Мерна 

единица 
прогнозно 
количество 

1 Банани кг. 1220.00 
2 Портокали кг. 1000.00 
3 Мандарини кг. 940.00 
4 Нектарини кг. 620.00 
5 Кайсии кг. 492.00 
6 Праскови кг. 472.00 
7 Круша кг. 570.00 
8 Малини кг. 30.00 
9 Ягоди кг. 92.00 
10 Череши кг. 340.00 
11 Ябълки кг. 1500.00 
12 Киви кг. 660.00 
13 Диня кг. 1060.00 
14 Пъпеш кг. 560.00 
15 Сини сливи кг. 340.00 
16 Прясно грозде кг. 660.00 
17 Домати  кг. 550.00 
18 Краставици кг. 550.00 
19 Моркови кг. 780.00 
20 Чушки червени кг. 295.00 
21 Чушки зелени кг. 415.00 
22 Патладжан кг. 30.00 
23 Картофи кг. 4850.00 
24 Лук /пресен/ връзка 125.00 
25 Чесън /пресен/ връзка 125.00 



26 Копър /пресен/ връзка 170.00 
27 Магданоз /пресен/ връзка 170.00 
28 Кервиз /пресен/ връзка 115.00 
29 Марули бр. 40.00 
30 Праз лук кг. 195.00 
31 Репички връзка 15.00 
32 Спанак кг. 215.00 
33 Коприва кг. 55.00 
34 Лапад кг. 52.00 
35 Киселец кг. 2.00 
36 Зелен боб кг. 5.00 
37 Зеле кг. 2170.00 
38 Карфиол кг. 215.00 
39 Лук кромид кг. 1620.00 
40 Тиквички кг. 470.00 
41 Целина кг. 15.00 
42 Червено цвекло кг. 10.00 

43 Гъби пресни печурки кг. 25.00 
44 Тиква кг. 260.00 
45 Лимони кг. 25.00 
46 Чесън стар кг. 40.00 
 

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

№ Артикул 
Мерна 

единица 
прогнозно 
количество 

1 Фиде пакет 0,400 кг. бр. 1985.00 
2 Сол готварска йодирана кг. 400.00 

3 Захар рафинирана бяла или екстра бяла кг. 1410.00 
4 Пудра захар пакет 0,500 кг. бр. 40.00 

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

кг. 
2180.00 

6 
Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в 
PVC бутилка 1л 

л. 
3150.00 

7 
Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в 
PVC бутилка 2л 

л. 
100.00 

8 
Олио  100% слънчогледово, рафинирано, без утайка, доставка в 
PVC бутилка 5л 

л. 
300.00 

9 Маслини, опаковка от 0,200 кг. бр. 20.00 
10 Оцет  винен, 0.700 л. бр. 45.00 
11 Ориз бисерен, цели зърна, екстра качество, пакет  кг. 1410.00 
12 Зрял боб  кг. 1420.00 
13 Леща пакет  кг. 1230.00 
14 Жито пакет 0,500 кг. кг. 185.00 
15 Макарони пакет 0,400 кг. бр. 1140.00 
16 Спагети пакет 0,400 кг. бр. 460.00 
17 Грис пакет 0,500 кг. бр. 990.00 
18 Кус-кус пакет 0,400 кг. бр. 375.00 



19 Кадаиф пакет 0,400 кг. бр. 110.00 
20 Юфка пакет 0,400 кг. бр. 665.00 
21 Овесени ядки пакет 0,500 кг. бр. 220.00 
22 Маргарин опаковка 0,500 кг. бр. 175.00 
23 Кори за баница пакет 0,400 кг. бр. 574.00 
24 Бутер тесто пакет 0,500 кг. бр. 10.00 
25 Галета пакет 0,500 кг. бр. 715.00 

26 Нишесте пакет 0,070 кг. без консерванти бр. 1775.00 
27 Ванилия пакет  0,2 гр. бр. 690.00 

28 Сода бикарбонат за хляб и сладкиши, пакет от 0,080 кг. бр. 305.00 
29 Амонячна сода, пакет  0,010 кг бр. 80.00 
30 Канела пакет 0,010 гр. бр. 140.00 

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. 
210.00 

32 Червен пипер сладък, млян, пакет 0,070 кг. бр. 1360.00 
33 Чубрица ронена, пакет 0,200 кг. бр. 3860.00 
34 Джоджен сух, пакет   0,010 кг бр. 255.00 
35 Магданоз сух пакет 0,010 кг бр. 750.00 
36 Копър сух пакет 0,010 кг. бр. 300.00 
37 Дафинов лист сух пакет 0,010 кг бр. 410.00 
38 Черен пипер на зърна 0,010 кг. бр. 80.00 
39 Чесън на прах пакет 0,010 кг. бр. 450.00 
40 Бакпулвер пакет 0,010 кг. бр. 620.00 
41 Желатин пакет 0,010 кг. бр. 20.00 
42 Бахар на зърна пакет 0,010 кг бр. 25.00 
43 Кимион на прах пакет 0,010 кг бр. 30.00 
44 Ким на прах пакет 0,010 кг бр. 25.00 

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

900.00 
46 Мляно кафе пакет 0,200 кг бр. 169.00 

47 Кафе гранулирано разтворимо опаковка от 0,020 кг. бр. 30.00 
48 Мюсли пакет опаковка от  0, 500 кг.  бр. 490.00 
49 Зърнена закуска пакет 0,250 кг. бр. 610.00 
50 Мая за хляб пакет 0,500 кг бр. 45.00 
51 Тахан халва  кг. 175.00 
52 Мед 100% пчелен буркан 0,700 кг. бр. 90.00 
53 Обикновени бисквити пакет 0,130 кг. бр. 620.00 
54 Сухи пасти кутия 12 бр. бр. 130.00 

55 Сухи пасти кутия 12 бр. диабетични бр. 10.00 

56 Бисквити „Закуска” или еквивалентни, пакет 0,330 кг. бр. 205.00 
57 Бисквити чаени пакет 0,150 кг. бр. 225.00 
58 Обикновени вафли 0,025 кг. бр. 2900.00 
59 Обикновени вафли кутия без добавена захар 12 бр. кутия бр. 172.00 

60 Шоколадова вафла опаковка от 0,045 кг. бр. 400.00 
61 Кроасан опаковка от 0,080 кг.  бр. 660.00 



62 Кроасан без захар, опаковка от 0,055 кг. бр. 90.00 

63 Меденки без добавена захар бройка 0,050 кг. бр. 790.00 

64 Диабетичен шоколад опаковка от 0,080 кг бр. 400.00 
65 Млечен шоколад блокче 0,080 кг. бр. 200.00 

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

кг. 
60.00 

67 Шоколадови бонбони кутия 0,160 кг бр. 80.00 
68 Пшенични пръчици, опаковка от 0,060 кг. бр. 280.00 
69 Дребни сладки, опаковка от 0,200 кг. бр. 30.00 
70 Сладолед, опаковка от 1000 мл. бр. 75.00 

71 Боза с натурални подсладители, без консерванти  л. 100.00 

72 Изворна минерална вода опаковка от 1,5 л. бр. 600.00 

73 Замразен зелен фасул клас "Екстра" или клас "I", пакет 2,500 кг  бр. 60.00 
74 Замразен грах пакет 2,500 кг. бр. 102.00 

75 Микс от замразени зеленчуци пакет 2,500 кг. бр. 20.00 
76 Замразени броколи пакет 2,500 кг. бр. 25.00 
77 Замразен спанак пакет 2,500 кг. бр. 384.00 

78 
Грах консерва буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители – 0,680 кг. бр. 

1480.00 

79 
Домати небелени консерва буркан,  без синтетични 
консерванти, подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
10000.00 

80 
Консерва гювеч буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
1010.00 

81 
Консерва паприкаш буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. бр. 

9750.00 

82 
Консерва печена капия буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 1,700 кг. бр. 

480.00 

83 
Консерва зелен боб буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
3555.00 

84 
Консерва зелеви листа буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
100.00 

85 
Консерва лозови листа буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
70.00 

86 
Консерва гъби цели буркан,  без синтетични консерванти, 
подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
40.00 

87 Консерва кисели краставици( корнишони) б. – 0,680 кг. бр. 150.00 

88 
Консерва мешана трушия  буркан,  без синтетични 
консерванти, подсладители и оцветители - 1,700 кг. 

бр. 
110.00 

89 
Консерва чушки за пълнене буркан, без синтетични 
консерванти, подсладители и оцветители - 1,700 кг. бр. 

130.00 

90 
Консерва ловджийска салата  буркан без синтетични 
консерванти, подсладители и оцветители - 0,680 кг. 

бр. 
40.00 

91 
Лютеница домашна, фино смляна буркан,  без синтетични 
консерванти, подсладители и оцветители, по Браншови 
стандарт 01/2011 - 0,360 кг. 

бр. 
1250.00 

92 Лютеница домашна, фино смляна буркан  - 0,314 кг. бр. 20.00 

93 
Доматено пюре с не помалко от 22% сухо вещество от домати 
буркан от 0,680 кг. 

бр. 
70.00 



94 Конфитюр от цели плодове и парчета , над 60 % плодово 
съдържание, до 50% добавена захар, б. ТО – 0,360 кг.  

бр. 
830.00 

95 
Конфитюр от цели плодове и парчета  с 45 % плодово 
съдържание, б. ТО – 0,314 кг.  

бр. 
60.00 

96 

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 

360.00 

97 

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. 

2000.00 

98 
Компот от стерилизирани плодове без консерванти, 
оцветители и синтетични подсладители, доставка в буркан - 
0,680 кг. 

бр. 
400.00 

99 
Мармалад над 60% плодово съдържание, до 50% добавена 
захар, доставка в буркан ТО 0,360 кг 

бр. 
170.00 

100 Орехови ядки кг. 33.00 
101 Маргарин опаковка 0,250 кг бр. 155.00 
102 Кисело зеле  1.700 кг. бр. 68.00 
103  Консерва говеждо месо 0.300 кг. бр. 48.00 
104 Консерва кюфтета по чирпански 0.300кг. бр. 80.00 
105 Консерва кюфтета с боб  0.300кг. бр. 40.00 
106 Консерва мусака 0.300кг. бр. 50.00 
107 Консерва свинско с боб 0.300 кг. бр. 48.00 
108 Консерва наденица с боб 0.300кг. бр. 50.00 
109 Консерва стомна кебап 0.320 кг. бр. 70.00 
110 Консерва телешко с грах 0.300кг. бр. 100.00 
111 Консерва шкембе чорба 0.300 кг. бр. 110.00 
112 Сладко диабетично 0.210кг. бр. 20.00 
113 Кексчета диабетични  16 бр. в кутия бр. 50.00 
114 Консерва Тас кебап 0.300 бр. 50.00 
115 Консерва пилешко с грах 0.300 кг. бр. 50.00 
116 Консерва винен кебап 0.390 кг. бр. 50.00 
117 Консерва пиле с ориз 0.390 кг. бр. 50.00 
118 Консерва пиле фрикасе 0.300 кг. бр. 0.00 

119 Бисквити "Чизи" диабетични 0.070 кг. бр. 190.00 
120 Бисквити " Ревю" диабетични 0.180кг. бр. 25.00 
121 Пунш  бутилки по 3л. бр. 170.00 
122 Халва диабетична 0.180кг. бр. 85.00 
123 Царевични пръчици бр. 160.00 

124 Майонеза 1 л. бр. 24.00 

125 Кетчуп 1 л. бр. 24.00 

126 Шоколадово руло бр. 150.00 
 


