
Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към 

„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на общинските звена на бюджетна 

издръжка на територията на община Белоградчик " 

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. 

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. 

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. 

 

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 
 


