
 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ПРИГОТВЯНЕ ХРАНА НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДГ № 16 СЛЪНЧЕВА ДЪГА“, 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

 

1. Обособена позиция №1 – „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

2. Обособена позиция №2 – „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на 

храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

3. Обособена позиция №3 – „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти 

и риба за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

4. Обособена позиция №4 – „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

5. Обособена позиция №5 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на 

храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

6. Обособена позиция №6 – „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”. 

7. Обособена позиция №7 – „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ДГ 

№16 „Слънчева дъга” . 

 

 

I. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпълнението на настоящата поръчка с предмет доставяне на хранителни продукти за хранене на 

децата от ДГ №16 „Слънчева дъга” трябва да бъде в съответствие с изискванията на: 

• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 

година за предоставянето на информация за храните на потребителите; 

• ЗАКОН за храните; 

• НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. за за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

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

територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици; 

• НАРЕДБА № 1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните; 

• НАРЕДБА за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 13.12.2014 г.; 

• НАРЕДБА № 1 от 9 януари 2008 г. за изискванията за търговия с яйца;  

• НАРЕДБА № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 

контакт с храни; 

• НАРЕДБА № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от 

пестициди във или върху храни; 

• НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения; 
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• НАРЕДБА № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 

пресни плодове и зеленчуци;   

• НАРЕДБА № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните; 

• НАРЕДБА № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в 

храните; 

• НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти; 

• НАРЕДБА за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека; 

• НАРЕДБА за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени; 

• НАРЕДБА за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени 

за консумация от човека, 

както и с цялата действаща към момента на доставката нормативна уредба относно производството, 

преработката и търговията с хранителни продукти и готови за консумация храни. 

В обекта на Възложителя – ДГ №16 „Слънчева дъга” следва да се доставя и приема само продукция 

клас екстра, първи или А, за плодове, зеленчуци, месо и субпродукти от домашни птици и яйца: 

съобразно изискванията на технически спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на 

производителя, Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 

пресни плодове и зеленчуци, Наредба №1/09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация, Наредба №32/23.06.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и 

черен дроб от домашни птици, утвърден стандарт „Стара планина“ от 02.08.2010г.  или еквивалентно. 

II. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА следва да се доставят хляб и хлебни продукти, 

тестени изделия, мляко и млечни продукти, птици, птичи продукти и риба, месо и месни 

продукти, бакалски стоки, пресни плодове и зеленчуци, консерви и замразени зеленчуци и 

яйца с ориентировъчни количества, които не обвързват Възложителя със задължение за 

изпълнение в пълен обем и са описани в настоящата документация, по обособени позиции 

както следва: 

(1) Обособена позиция №1: – „Доставка на хляб, хлебни продукти и тестени изделия за приготвяне 

на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно: 
 

№ Вид хранителни стоки      Стандарт   

Мярка 

   

Опаковка 

Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Хляб  „Бял“–  нарязан, пакетиран, без 

деформации, без големи шупли, повърхност 

– гладка, без механични замърсявания 

Утвърден 

стандарт България 

№ 02/2011,  

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,650 кг. 

до 5500 бр. 

2.  Хляб  „Добруджа“–  нарязан, пакетиран, 

без деформации, без големи шупли, 

повърхност – гладка, без механични 

замърсявания 

Утвърден 

стандарт България 

№ 02/2011,  

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,650 кг. 

до 1800 бр. 

3.  Пълнозърнест хляб – нарязан, без 

оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,600 кг. 

до 2700 бр. 
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4.  Безглутенов хляб – без съдържание на 

оризово брашно, нарязан, пакетиран, без 

деформации, повърхност – гладка, без 

механични замърсявания, без оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,350 кг. 

до 200 бр. 

5.  Безглутенов хляб - нарязан, пакетиран, 

без деформации, повърхност – гладка, без 

механични замърсявания, без оцветители 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,200 кг. 

до 200 бр. 

6.  Галета - златист цвят, ситно смляна, без 

примеси 

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

целофанени 

пликове по 

0,500 кг. 

до 82 бр. 

7.  Точени кори за баница - пресовано на 

много тънки листи твърдо тесто, цвят - 

светло кремав, вкус и мирис – на мая и 

брашно, не се допускат видими плесени.  

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

 

бр.  

 

индивидуал

на опаковка по 

0,400 кг. 

до 1260 бр. 

8.  Сухар – цвят – кремав до светло бежов, 

мирис и вкус – приятен специфичен, с равна 

повърхност на лицевата страна, с твърда 

консистенция, влага – до 9,0% 

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр.  

 

Индивидуа

лна опаковка 

по 0,500 кг. 

до 320 бр. 

9.  Мая  –  на цвят – жълтеникава до 

бледокафява, със специфичен мирис на 

прясна мая, без страничен мирис и аромат 

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

бр. 

по 

0,042 

кг. 

в картонена 

кутия, 

индивидуално 

опаковани  във 

фолио по 0,042 

кг. 

до 300 бр. 

10.  Сладкарски изделия /пасти, еклери, 

негърчета, меден десерт и др./  по предложен 

асортимент, без оцветители и консерванти, 

правилна форма, свеж вид, приятен аромат, 

без оцветители и консерванти. Влаганите 

съставки да отговарят на  Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г, 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

бр.  

 

В 

пластмасови 

касетки, добре 

покрити, 

индивидуално 

опаковани и 

етикетирани по 

0,060кг. 

до 1600 бр. 

 

  

(2) Обособена позиция № 2 – „Доставка на мляко и млечни продукти за приготвяне на храна на 

децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно:  
 

 

№ Вид хранителни стоки Стандарт  

Мярка 

Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Прясно мляко от 2 % масленост – 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак 

кутии  по 1 

литър 

до 5380 бр. 

2.  Прясно мляко от 3 % масленост - 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак 

кутии  по 1 

литър 

до 5380 бр. 
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3.  Прясно мляко от 3,6% масленост - 

пастьоризирано, да не е UHT. Краве мляко, 

еднородна течност без утайка, цвят бял, със 

слабо кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, 

без страничен привкус; мирис - специфичен.  

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

тетрапак 

кутии  по 1 

литър 

до 5380 бр. 

4.  Прясно мляко от 3,6% масленост - 

пастьоризирано. Краве мляко, еднородна 

течност без утайка, цвят бял, със слабо 

кремав оттенък, вкус - слабо сладникав, без 

страничен привкус; мирис - специфичен. 

Технологичнат

а документация на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

плик  по 1 

литър 

до 5380 бр. 

5.  Кисело мляко - Масленост от 2%, краве 

мляко, бял цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат – специфичен, приятно 

млечно кисел. Етикетът с фирмения знак да е 

върху всяка опаковка, където са отразени 

БДС, дата на годност, партида и температура 

на съхранение.  

БДС 12:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

полистирено

ви кофички по 

0,400 кг. 

до 9750 бр. 

6.  Кисело мляко - Масленост от 3,6%, краве 

мляко, бял цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат – специфичен, приятно 

млечно кисел. Етикетът с фирмения знак да е 

върху всяка опаковка, където са отразени 

БДС, дата на годност, партида и температура 

на съхранение.  

БДС 12:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

бр.  

 

полистирено

ви кофички по 

0,400 кг. 

до 9750 бр. 

7.  Сирене краве - бяло саламурено  - вкус, 

мирис и аромат - специфични за узряло 

сирене без страничен привкус и мирис. 

Консистенция - умерено твърда, еластична 

БДС 15:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг.  

 

в 

кутия/тенекия 

до 1082 кг. 

8.  Сирене краве - бяло саламурено (без 

саламурата) - вкус, мирис и аромат - 

специфични за узряло сирене без страничен 

привкус и мирис. Консистенция - умерено 

твърда, еластична.  

БДС 15:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг.  

 

вакуумирана 

опаковка по 1 

кг. 

 

до 1082 кг. 

9.  Кашкавал от краве мляко - вкус, мирис 

и аромат - специфични за узрял кашкавал без 

страничен привкус и мирис. Без шупли. 

Кашкавалът  да бъде опакован във 

вакуумирани полиетиленови опаковки.  

БДС 14:2010, 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг. вакуумтерми

чно опакован до 

2кг. 

до 500 кг. 

10.  Краве масло, не по-малко от 82% 

масленост, светложълт до кремав, вкус и 

аромат – специфичен млечен, без горчив 

остатък, твърда консистенция при съхранение 

в хладилник, без добавени растителни 

мазнини. 

Да отговаря на  

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. в 

алуминиево 

фолио по 

0,250кг. 

поставени в 

картонен кашон 

до 700 кг. 

11.  Извара – от мляко; бяла на цвят, вкус, 

мирис и аромат – специфичен за продукта 

Технологична

та документация 

на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. полиетилено

ва опаковка по 

0,500кг 

до 300 кг. 

12.  Извара – от мляко; бяла на цвят, вкус, 

мирис и аромат – специфичен за продукта 

Технологична

та документация 

на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. полиетилено

ва опаковка по 

0,250кг 

до 300 кг. 
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13.  Извара – кашкавалена, жълтеникав цвят, 

вкус, мирис и аромат – специфичен за 

продукта 

Технологична

та документация 

на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011, 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. полиетилено

ва опаковка по 

0,500 кг 

до 200 кг. 

14.  Заквасена сметана – млечна, 20 ÷30 % 

масленост 

Технологична

та документация 

на 

производителя, 

Наредба 

№9/16.09.2011г., 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

бр.  

 

полистирено

ви кофички по 

0,400 кг. 

 

до 500 бр. 

 

 

 (3) Обособена позиция №3: „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба 

за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно:  
 

№                 Вид хранителни стоки Стандарт Мярк

а 

Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Телешки шол – замразен, натурален, 

без добавена вода и окрехкотяващи 

вещества, без наличие на сланина, ципи, 

жили; фира след размразяване до 15% 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

2.  Телешки шол – охладен, натурален, 

без добавена вода и окрехкотяващи 

вещества, без наличие на сланина, ципи, 

жили;  

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

3.  Свински бут  без кост - замразен, 

състои се от полуципестия мускул, 

включително и десталните му части, не се 

допуска наличие на сланина, ципи и жили; 

фира след размразяване до 15% 

 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

 

до 500 кг. 

4.  Свински бут  без кост - охладен, 

състои се от полуципестия мускул, 

включително и десталните му части, не се 

допуска наличие на сланина, ципи и жили; 

фира след размразяване до 15% 

 

Утвърден 

стандарт или 

технологичната 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Кг. Опаковани 

със стреч 

фолио до 1кг. 

и поставени в 

кашон  

 

до 500 кг. 
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Наредба 

№6/10.08.2011г.   

5.   Мляно месо смес от свинско и 

говеждо месо „Стара планина“ -  
замразена хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и тлъстини, 

цвят- -бледокафяв до червен, мирис- 

свойствен на прясно месо.  

Утвърден 

стандарт, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опаковано 

по 1кг. и 

поставени в 

кашон 

до 1100 кг. 

6.   Мляно месо смес от свинско и 

говеждо месо „Стара планина“ -  
охладена хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и тлъстини, 

цвят- -бледокафяв до червен, мирис- 

свойствен на прясно месо.  

Утвърден 

стандарт, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опаковано 

по 1кг. и 

поставени в 

кашон 

до 1100 кг. 

7.  Заек - цял, с главичката – замразен, 

почистен от вътрешностите, с тегло от 1,5 

до 2,5кг. Повърхността на месото е свежа 

след размразяване, без следи от граниво, 

без страничен дъх в коремната област. 

Утвърден 

стандарт или 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опакован 

поединично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

8.  Заек - цял, с главичката – охладен, 

почистен от вътрешностите, с тегло от 1,5 

до 2,5кг. Повърхността на месото е свежа 

без следи от граниво, без страничен дъх в 

коремната област. 

Утвърден 

стандарт или 

технологична 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.  

кг. Опакован 

поединично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

9.  Агнешки бут – замразен единично, с 

кост, натурален, без следи от 

замърсявания, след размразяване с цвят и 

мирис характерен за прясно месо, без 

добавена вода и други вещества при 

замразяването. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани 

единично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

10.  Агнешки бут – охладен, с кост, 

натурален, без следи от замърсявания, с 

цвят и мирис характерен за прясно месо. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани 

единично в 

полиетиленов 

плик и 

поставени в 

кашон  

до 200 кг. 

11.  Пиле цяло замразено, натурално - 

Замразено  сухо натурално, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, с външен 

вид  - бледожълт, без механични 

наранявания, с големина не по-малко от 

1,300 кг. – до 1,700кг. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

индивидуална 

торбичка за 

всяко пиле, в 

кашон не 

повече от 13 

кг. 

до 1500 кг. 
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12.  Пилешко бутче цяло – индивидуално 

замразено, с кожа, без части от гърба, 

натурално без добавена вода и 

окрехкотяващи вещества, цвят – 

бледожълт, до розов, без механични 

повреди, с тегло минимум 0,150 кг за брой.  

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. опаковани 

в торбички до 

1кг. и 

поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

13.  Пилешко бутче цяло – охладено, с 

кожа, без части от гърба, натурално без 

добавена вода и окрехкотяващи вещества, 

цвят – бледожълт, до розов, без механични 

повреди, с тегло минимум 0,150 кг за брой.  

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковани 

в 

полистиролов

и тарелки и 

поставени в 

кашон  

до 300 кг. 

14.  Пилешко филе, без кост и кожа, 

натурално  – индивидуално замразено 

сухо, без добавена вода и окрехкотяващи 

вещества, цвят - бледожълт, мирис след 

размразяване – специфичен за прясно 

месо, без разкъсвания. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в торбички до 

1кг. и 

поставен в 

кашон  

 

 

до 300 кг. 

15.  Пилешко филе, без кост и кожа, 

натурално  – охладено, цвят - бледожълт, 

мирис – специфичен за прясно месо, без 

разкъсвания. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в 

полистиролов

и тарелки до 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

 

до 300 кг. 

16.  Пуешко филе, без кост, без кожа, 

натурално замразено – цвят кремав, 

характерен за прясно месо, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, мирис 

след размразяване – специфичен за прясно 

месо, без разкъсвания. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в торбички до 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

до 200 кг. 

17.  Пуешко филе, без кост, без кожа, 

натурално, охладено – цвят кремав, 

характерен за прясно месо, без добавена 

вода и окрехкотяващи вещества, мирис– 

специфичен за прясно месо, без 

разкъсвания. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г.; 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в 

полистиролов

и тарелки по 

1кг. и 

поставено в 

кашон  

до 200 кг. 

18.  Риба скумрия – филе /единично 

замразени/ – цели филета, без 

разкъсвания, без остатъци от кости и 

перки, с естествен цвят, специфичен за 

дадения вид, мирис след размразяване – 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. Фира след размразяване до 11%. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и торби до 1,5 

кг.  

до 1050 кг. 
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19.  Риба скумрия с глави /замразена/ – 

здрава, със запазена цялост, с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис 

след размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала, тегло на 

отделните риби от 300 до 500 гр. на брой. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг 

до 1050 кг. 

20.  Филе от хек /единично замразени/ –  

цели филета, без разкъсвания, без остатъци 

от кости и перки, без кожа, с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис 

след размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала. Фира след 

размразяване до 13%. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг. 

до 300 кг. 

21.  Филе от пангасиус - /охладено/ –  

цели филета, без разкъсвания, без остатъци 

от кости и перки, без кожа, с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис– 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В 

полистиролов

и тарелки до 

2 кг. 

до 200 кг. 

22.  Пъстърва чистена/охладена/ –  

здрава, със запазена цялост с естествен 

цвят, специфичен за дадения вид, мирис– 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. Тегло на отделните риби от 300 до 

500 гр. на брой 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

кг. В 

полиетиленов

и пликове до 

2 кг. 

до 500 кг. 

23.  Траен варено пушен салам „Стара 

планина“– продуктът да бъде с типична 

форма, с чиста, гладка, без повреди 

повърхност, с равномерен еднакъв цвят. 

Разрезната повърхност да е с еднообразен 

строеж, с характерен розово-червен до 

червено-кафяв цвят, без празнини, шупли 

и сухожилия, фасции разтопени мазнини, 

без наличие на тъмно оцветен периферен 

пръстен. Салама  да е с приятен 

специфичен вкус и мирис с оттенък на 

вложените подправки; единична опаковка 

от изкуствена обвивка. 

Утвърден 

стандарт 

05/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не 

опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 150 кг. 

24.  Колбас  «Стара планина» - 

малотраен колбас от свинско месо;  

финно хомегенизирана пълнежна маса; 

мирис и вкус – приятен свойствен за 

вложените подправки, без страничен вкус 

и мирис; единична опаковка от полимерно 

фолио. 

Утвърден 

стандарт 

04/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не 

опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 
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25.  Колбас  от пилешко месо «Стара 

планина» - малотраен колбас от 

пилешко месо;  финно хомегенизирана 

пълнежна маса; мирис и вкус – приятен 

свойствен за вложените подправки, без 

страничен вкус и мирис; единична 

опаковка от полимерно фолио. 

Утвърден 

стандарт 

09/2010,  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Не 

опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 

26.  Свинска шунка - Шунката да бъде от 

свински бут без кости, без кожа и сланина, 

пресована с правоъгълна форма с чиста, 

суха, гладка, без повреди, петна, слуз и 

плесени повърхност. Месото да е с розово 

червен цвят, а тлъстините с бял цвят. 

Разрезната повърхност да е с еднообразен 

строеж, месото е сочно, с нежни влакна, на 

места мраморирано от тлъстини, без 

празнини, шупли и сухожилия, фасции и 

разтопени мазнини. Консистенция от 

еластична до плътна, при рязане не се 

раздробява. Вкус и мирис, приятни, 

специфични. 

Утвърден 

стандарт  или 

Технологичната 

документация на 

производител  

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единично 

опаковани, 

поставени в 

кашони от 

вълнообразен 

картон 

до 100 кг. 

27.  Пастет – произведен от свинско месо, 

свински черен дроб и птиче месо – 

стерилизиран продукт, цвят – светло 

кафяв, еднородна смляна маса, без 

отделяне на течност и въздушни 

мехурчета, вкус и мирис – приятен, 

специфичен. Съдържание на мазнини – 

21,4%. Подходящ за деца над 3 години. 

технологичн

а документация 

на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г, 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр.  

 

В метални 

кутии по 

0,200 кг. 

до 650 бр. 

 

 

 (4) Обособена позиция №4: „Доставка на бакалски стоки за приготвяне на храна на децата, 

посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно: 
 

№          Вид хранителни стоки Стандарт   Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Пшенично брашно тип „Бяло“ - цвят 

бял, вкус и мирис – специфични, без 

страничен привкус на плесен и запарено, 

да не се усеща „хрус” при  сдъвкване  

Утвърден 

стандарт № 

01/2011, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в хартиени 

пакети по 1кг. 

до 1500 кг. 

2.  Брашно тип „Типово“ - цвят тъмно 

кремав, вкус и мирис – специфични, без 

страничен привкус на плесен и запарено, 

да не се усеща „хрус” при  сдъвкване  

Утвърден 

стандарт № 

01/2011, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Опаковано 

в хартиени 

пакети по 1кг. 

до 500 кг. 

3.  Брашно пшенично пълнозърнесто 

тип 1850 - цвят тъмно кремав, вкус и 

мирис – специфични, без страничен 

привкус на плесен и запарено, да не се 

усеща „хрус” при  сдъвкване  

Технологичн

ата 

документация на 

производител, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Опаковано 

в хартиени 

пакети по 1кг. 

до 500 кг. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 
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Наредба 

№6/10.08.2011г.   

4.  Безглутеново брашно  Технологичн

ата 

документация на 

производител 

кг. Опаковано 

в хартиени 

пакети по 1кг. 

до 100 кг. 

5.  Олио -  рафинирано слънчогледово, 

бистро, без утайка, цвят-светложълт, вкус 

и мирис характерен – без страничен  

привкус, без примеси 

БС 01/2016г.; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

л. Пластмасов

и бутилки от 

PET по 1л. 

до 1100 л. 

6.  Зехтин Extra Virgin – маслиново масло Наредба №9 

/16.09.2011г. 

л. Тъмни 

стъклени 

бутилки по 1л. 

до 300 л. 

7.  Зехтин Virgin – маслиново масло Наредба №9 

/16.09.2011г. 

л. Тъмни 

стъклени 

бутилки по 1л. 

до 300 л. 

8.  „Захар рафинирана бяла“ или 

„Екстра бяла захар“ - Сухи, неслепени, 

еднородни кристали с ясно изразени 

страни. Цвят – бял с блясък. Вкус – сладък. 

Разтворимост – пълна. Не се допускат 

чужди примеси, мирис и привкус.  

ТД на 

производител, 

Наредба за 

изискванията 

към захарите, 

пред-назначени 

за консу-мация 

от човека, приета 

с ПМС 

№209/11.09.2002

г.  

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 1200 кг. 

9.  Пудра захар – бяла, суха, без буци. 

Вкус – сладък. Разтворимост пълна. Чужди 

примеси не се допускат. 

ТД на 

производител, 

Наредба за 

изискванията 

към захарите, 

пред-назначени 

за консу-мация 

от човека, 

приета с ПМС 

№209/11.09.2002

г. 

кг. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 120 кг. 

10.  Ориз - екстра качество, едри и обли 

зърна, с цвят – бял до кремав, без мирис на 

мухъл и запарено; без обрашняване; да не 

съдържа живи или мъртви вредители; 

зелени и неолющени зърна не се допускат.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 1000 кг. 

11.  Леща обикновена- без начупени зърна 

и следи от вредители, чиста без наличие на 

примеси, да отговаря на първо качество 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 400 кг. 

12.  Леща оранжева – лющена; без 

начупени зърна и следи от вредители, 

чиста без наличие на примеси. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

до 100 кг. 
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приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  
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Наредба 

№6/10.08.2011г.   

поставени в 

найлонов стек 

13.  Бял сух боб /фасул/ - първо качество;   

с нормално развити здрави зърна, с бял 

цвят и присъщи за сорта и типа форма и 

големина, без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на примеси. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 500 кг. 

14.  Нахут – сух, без примеси, страничен 

мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. В пликове 

от по 0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 100 кг. 

15.  Елда – да не е бланширана; цвят от 

светло зелен, зелен до кафяв; без примеси, 

страничен мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 50 кг. 

16.  Киноа - без примеси, страничен мирис 

и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

бр. В пликове 

от по 0,200кг. 

до 50 кг. 

17.  Овесени ядки /фини/ - без примеси, 

страничен мирис и следи от плесени. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В пликове 

по 1кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 500 кг. 

18.  Мюсли -  с 40% съдържание на овесени 

ядки. Без ядкови плодове, със сухи 

плодове, с парченца не по-големи от  5 мм, 

40 % плод  

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В пликове 

по 1кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 400 кг. 

19.  Корнфлейкс  - различни видове, без 

добавка на шоколад и какао, различни 

форми, но не по-големи от 1 см. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. В пликове 

по 1кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 50 кг. 

20.  Безглутенов царевичен корнфлейкс с 

витамини – без лактоза 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

бр. Картонена 

кутия по 

0,250кг. 

до 30 кг. 

21.  Грухана пшеница за варене – цвят - 

специфичен на пшеница, мирис-характерен 

за прясно пшенично зърно без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за пшеничното 

зърно 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 500 кг. 

22.  Булгур – специфичен цвят за начупено 

пшенично зърно; мирис-характерен за 

ТД на 

производител; 

бр. Целофанов

и пликове по 

до 100 кг. 
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прясно пшенично зърно без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за пшеничното 

зърно 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

23.  Орехи / ядка цяла/ - цели ядки, без 

странични привкуси на гранливост, със 

запазена цялост на ядката – без 

натрошаване, без следи от плесени. Вкус – 

характерен за ореховата ядка 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг. 

до 200 кг. 

24.  Грис пшеничен – цвят – бледожълт до 

кремав, без наличие на тричени части, 

мирис – специфичен за пшеничния грис, 

без мирис на плесен и запарено, хрус при 

сдъвкване да не се усеща. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 200 кг. 

25.  Грис царевичен – качамак – цвят – 

наситено жълт, без наличие на тричени 

части, мирис – специфичен за царевичен 

грис, без мирис на плесен и запарено, хрус 

при сдъвкване да не се усеща. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 50 кг. 

26.  Нишесте пшенично – натурално, бяло 

прахообразно вещество, вкус - 

специфичен, без страничен привкус на 

плесен, без ГМО. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек. 

до 150 кг. 

27.  Нишесте царевично – натурално – 

бяло прахообразно вещество, вкус - 

специфичен, без страничен привкус на 

плесен, без ГМО. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Целофанов

и пликове по 

1кг., поставени 

в найлонов 

стек 

до 100 кг. 

28.  Макаронени изделия – пшенични, без 

яйца - цвят бял до жълтеникав, еднакъв, 

без признаци на недобро омесване, мирис – 

свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – 

свойствен, без горчивина, застоялост или 

друг страничен привкус, видове: кус-кус,  

макарони, спагети, фиде и други дребни 

фигурки без оцветители. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

бр. Целофанов

и пликове по 

0,400кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 1500 бр. 

29.  Пълнозърнести макарони – 

пшенични, различни форми; цвят от светло 

до тъмно кафеви. 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Целофанов

и пликове по 

0,500кг., 

поставени в 

найлонов стек 

до 500 бр. 

30.  Безглутенови макарони - цвят 

жълтеникав, еднакъв, без признаци на 

недобро омесване, мирис – свойствен, без 

неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг страничен 

привкус 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Целофанов

и пликове по 

0,250кг. 

до 100 бр. 
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31.  Оцет ябълков 6% - цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна течност, без 

утайка на дъното, вкус-кисел, характерен 

за продукта 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Пластмасов

и бутилки от 

PET по 0,7л. 

до 150 бр. 

32.  Бисквити твърди - добре оформени 

еднакви на големина, горна повърхност – 

набраздена, гланцова, с тънка добре 

изпечена кора, цвят – светло кафяв до 

червено кафяв, равномерен или преливащ 

се, приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофанов

о фолио по 

0,330кг. 

 

до 1150 бр. 

33.  Бисквити меки  - добре оформени 

еднакви на големина, горна повърхност – 

набраздена, гланцова, с тънка добре 

изпечена кора, цвят – светло кафяв до 

червено кафяв, равномерен или преливащ 

се, приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофанов

о фолио по 

0,150кг. 

 

до 200 бр. 

34.  Бисквити – с 25,7% съдържание на 

овесени ядки  - добре оформени кръгли, 

горна повърхност – набраздена, гланцова, с 

тънка добре изпечена кора, цвят – светло 

кафяв до червено кафяв, равномерен или 

преливащ се, приятно характерни за 

състава. Не се допускат страничен вкус и 

мирис 

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Бр. Целофанов

о фолио по 

0,215кг. 

 

до 200 бр. 

35.  Безглутенови бисквити  ТД на 

производител 

бр. Целофанов

о фолио по 

0,100кг. 

до 100 бр. 

36.  Чай билков, пакетиран - съдържание 

–билки и аромати; без изкуствени 

оцветители и консерванти; външен вид – 

сипкава еднородна маса от ситно нарязани 

добре изсушени листа, стръкчета, или цвят; 

без признаци на сбиване на бучки и 

плесенясване, без странични примеси; цвят 

на чая- характерен за вида; вкус – приятен, 

хармоничен, без страничен мирис.  

ТД на 

производител 

бр. В пликчета 

от филтърна 

хартия, без 

конец, 

поставени в 

картонена 

кутия по 20бр.  

до 800 бр. 

37.  Чай плодов, пакетиран - съдържание –

смлени сушени плодове; без изкуствени 

оцветители и консерванти; без признаци на 

сбиване на бучки и плесенясване, без 

странични примеси; цвят на чая - 

характерен за вида; вкус – приятен, 

хармоничен, без страничен мирис.  

ТД на 

производител 

бр. В пликчета 

от филтърна 

хартия, без 

конец, 

поставени в 

картонена 

кутия по 20бр.  

до 200 бр. 

38.  Шипка – билков чай – цели добре 

изсушени плодове; без признаци на 

плесенясване, без странични примеси; 

ТД на 

производител 

кг. В плик от 

1кг.,  

до 20 кг. 

39.  Стафиди тъмни - цели плодове, без 

следи от захаросване, без примеси. 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

Кг. Единична 

опаковка от 

0,500кг. 

до 20 кг. 
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40.  Кайсии сушени – без костилки, цели 

плодове, сухи, без разкашкани плодове. 

ТД на 

производител, 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

Кг. Единична 

опаковка от 

0,500кг. 

до 20 кг. 

41.  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%. 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 10 кг. 

42.  Сол, йодирана с калиев йодат – І-во 

качество; готварска, вакуумно изпарена, 

цвят бял; вкус - чисто солен; мирис не се 

допуска; механични примеси не се 

допускат.  

ТД на 

производител; 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка по 

1кг. 

до 70 кг. 

43.  Чубрица суха - Добре изсушени и 

наронени листа от растението “градинска 

чубрица”, със специфична, силна и 

приятна миризма. Аромат – благоуханен, 

топъл; без чужди примеси, мирис и 

привкус; съдържание на влага - не повече 

от 13%. 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 10 кг. 

44.  Джоджен сух - добре изсушен, без 

чужди примеси, мирис и привкус-

специфични, добре стрит 

ТД на 

производител 

кг. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 6 кг. 

45.  Дафинов лист- добре изсушени цели 

листа, със зелен цвят на листата, без чужди 

примеси, силен специфичен аромат 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 50 бр. 

46.  Босилек сух - добре изсушен, без 

чужди примеси, мирис и привкус-

специфични 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,500кг. 

до 50 бр. 

47.  Канела –кафяв цвят, вкус – леко 

нагарчащ 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 320 бр. 

48.  Ванилия – съдържание на ванилиев 

прах 100 %. Мирис – специфични за 

подправката. 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,0002кг, в 

групова по 

20бр. и 

поставени в 

кутия  

до 1200 бр. 

49.  Бакпулвер - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 600 бр. 

50.  Безглутенов бакпулвер - еднородна 

смес, без образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 20 бр. 

51.  Амонячна сода  - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,010кг. 

до 50 бр. 
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52.  Сода бикарбонат - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

 

ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка по 

0,100кг. 

до 200 бр. 

53.   Какао на прах - пълномаслено какао 

на прах. Лесно разтворим прахообразен 

продукт, наситен кафяв цвят, вкус–горчив. 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка по 

0,100кг. 

до 60 бр. 

54.  Халва тахан – слънчогледова; цвят 

кремав до светлобежов; консистенция - 

лесно режеща се и трошаща; без страничен 

привкус и мирис 

ТД на 

производителя 

Наредба 

№9/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г.   

кг. Единична 

опаковка от 

0,250кг. 

до 50 кг. 

55.  Хипоалергенно адаптирано мляко  ТД на 

производител 

бр. Единична 

опаковка от 

0,400кг. 

до 100 бр. 

56.  Оризово мляко ТД на 

производител 

бр. тетрапак 

кутии  по 1 

литър 

до 100 бр. 

 

  

 (5) Обособена позиция №5: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци за приготвяне на храна 

на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно: 
 

№          Вид хранителни стоки Стандарт Мя

рка 

Опаковка Ориентир

о 

въчни 

количеств

а 

1.  Ябълки: клас първи, с добро 

качество – цели, свежи здрави, чисти, 

нормално развити, с типична форма и 

оцветяване, с цели дръжки, без 

вредители и повреди, предизвикани от 

тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта. Без петна от натъртване или 

петна във вътрешността на плода след 

разрязване и/или съхранение. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

кг. 

 

 

 

В насипно 

състояние в 

пластмасови/

дървени 

касетки  

до 6000 

кг. 

2.  Круши – плодове цели, здрави, 

чисти, нормално развити, с типична 

форма и оцветяване, с цели дръжки, без 

чужд мирис , вкус и аромат, без видими 

остатъци от средства за борба с болести 

и вредители 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В касетки 

с етикет 

до 1300 

кг. 

3.  Череши - цели, пресни, здрави, 

чисти, напълно развити, с характерна за 

сорта форма и оцветяване. Повреди 

механични и от болести не се допускат. 

Загнили плодове не се допускат. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В насипно 

състояние 

в 

дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

до 300 кг. 
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4.  Сини сливи - клас първи; да бъдат с  

добро качество – цели, свежи 

здрави, без загнили части, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, 

без вредители и повреди, предизвикани 

от тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип;  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В насипно 

състояние 

в 

дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

 

до 300 кг. 

5.  Киви - плодове - свежи, цели, чисти, 

здрави, типични за сорта, нормално 

развити, с оцветяване характерно за 

плода. Повреди от болести и вредители 

и механични не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.201

0г. 

кг. 

 

 

 

В 

пластмасови 

/дървени 

касетки или в 

кошнички по 

1 кг. с мрежа 

до 400 кг. 

6.  Кайсии пресни - плодове - цели, 

свежи, здрави, чисти, нормално 

развити, с типични за сорта  

форма и оцветяване, със и без 

плододръжки. Наранени, смачкани, 

разкъсани и с нагниване не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

 

в дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

до 200 кг. 

7.  Праскови пресни - плодове - цели, 

пресни, здрави, чисти, напълно развити, 

с характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични и от 

болести не се допускат. Размер на плода 

по най-големия диаметър: мъхести - 55 

до 65 мм; немъхести - 50 до 56 мм. 

Загнили плодове не се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

 

 

кг. 

 

в дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

 

до 500 кг. 

8.  Нектарини плодове - цели, пресни, 

здрави, чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични  

и от болести не се допускат. Размер 

на плода по най-големия диаметър: не 

мъхести - 50 до 56 мм. Загнили плодове 

не се допускат. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

до 200 кг. 

 

9.  Дини пресни - плодове недозрели 

не се допускат, плодове цели, здрави, 

чисти, ненапукани, ненабити с 

характерна за сорта форма. Тегло на 

един брой - от 2.5 кг. до 4 кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

в дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

 

до 600 кг. 

10.  Пъпеши пресни - неуродливи, с 

малки отклонения в оцветяването на 

кората, с незначително замърсяване от 

почвата, плодове в беритбена зрялост, 

характерна за сорта. Маса на плода - не 

по-малка от 0.8кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

 

до 400 кг. 

11.  Грозде прясно – десертен сорт;  

гроздове - цели, с минимално тегло 

0.100 кг. Нормално развити и типични 

за дадения сорт;  цвят – кехлибарен или 

тъмно червен, типичен за сорта грозде; 

повреди - механични и от насекоми не 

се допускат.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

В дървени 

или 

пластмасови 

Във 

всяка 

щайга 

трябва да 

се 

поставя 

грозде 

от един 

сорт 

до 700 кг. 
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12.  Ягоди - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, 

характерно за плода.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. в дървени 

или 

пластмасови 

касетки до 

3кг. 

до 100 кг. 

13.  Тикви - плодове - цели, свежи, 

здрави, чисти, узрели, с характерна за 

съответния сорт големина, форма и 

оцветяване на кората, с или без 

плододръжки, без повърхностна влага, 

маса на плода не по-малко от 3-4 кг.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в 

пластмасови 

каси 

 

 

до 1000 

кг. 

14.  Лимони - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства за 

борба с вредители и болести.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. 

 

кг. 

 

 

В насипно 

състояние в 

пластмасови/

дървени 

касетки 

до 1000 

кг. 

15.  Портокали - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства за 

борба с вредители и болести. Размер по 

най-големия диаметър – минимум 60 

мм.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в 

дървена/велп

апе касетка 

до 3000 

кг. 

16.  Банани - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

покафеняване и загнили части, с 

типична форма и оцветяване, да са 

напълно узрели.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

В 

полиетиленов

а торба, 

поставена във 

велпапе 

кашони  

до 3000 

кг. 

17.  Мандарини - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, с цели 

дръжки, без загнили части, без чужд 

мирис и вкус и без видими остатъци от 

средства за борба с болести и 

неприятели. Размер по най-големия 

диаметър – минимум 60 мм.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в 

мрежести 

потребите

лски 

опаковки 

 

 

до 1500 

кг. 

18.  Домати пресни оранжерийни 
производство - плодове чисти, кръгли, 

гладки или ръбести с форма типична за 

сорта с размер по най-големия диаметър 

40 мм.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г.  

кг. 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

до 2000 

кг. 

19.  Краставици пресни оранжерийно 

производство - плодове пресни, цели, 

здрави с дължина 30 см; чисти без 

видими следи от препарати, добре 

оформени, без външни признаци на 

оплождане с гладка или грапава 

повърхност типична за сорта, без 

признаци на пожълтяване, сортирани от 

един вид или едно качество.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

в дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

 

 

 

до 3000 

кг. 

20.  Зеле бяло главесто - цели зелки, 

пресни, залагерувано зеле - 

незавехнали, здрави, чисти, напълно 

оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и окраска 

за сорта. Не се допуска влага. Добре 

почистени външни листа. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

В чисти и 

здрави 

касетки. 

Изисква се да 

са сортирани 

от едно 

качество и 

един сорт 

до 2000 

кг. 
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21.  Тиквички пресни - дължина на плода 

от 15 до 25 см. без механични повреди с 

месеста част - сочна, крехка, незагрубяла, 

с типично за сорта оцветяване, с едва 

оформени дребни некожести семки.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В дървени 

или 

пластмасо

ви 

касетки 

 

до 300 кг. 

22.  Пипер пресен - плодове цели, 

пресни, здрави, чисти, с характерни за 

сорта форма и оцветяване, с незасъхнал 

връх, с плододръжка и без повишена 

влажност 

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В 

мрежести 

чували или 

пластмасови 

касетки. 

Масата на 

опакования 

пипер не 

трябва да 

превишава 15 

кг. 

до 800 кг. 

23.  Моркови пресни - с външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно 

оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за сорта 

форма.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В насипно 

състояние в 

дървени 

или 

пластмасови 

касетки 

до 2300 

кг. 

24.  Картофи късни - с външен вид 

клубени - цели, здрави, чисти, 

непозеленели, непокълнали, еднородни 

по окраска и форма с втърдена кожица 

и характерна за сорта консистенция. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.201

0г. 

кг. в насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасови 

до 4000 

кг. 

25.  Картофи ранни пресни - І качество; 

да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип; външен вид – 

клубени, цели, свежи, чисти, без 

пукнатини с кремава или розова 

кожица.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

в насипно 

състояние в 

дървени 

или 

пластмасови 

до 1000 

кг. 

26.  Лук кромид зрял - луковици цели, 

здрави, чисти, напълно развити, добре 

оформени, узрели с плътна и суха 

външна обвивка (люспа). Повреди от 

болести и механични не се допускат.  

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.201

0г. 

 

кг. 

 

в 

мрежести 

торбички. 

Във всяка 

торбичка се 

поставя лук 

от един и същ 

сорт, 

качество и 

големина. 

до 1300 

кг. 

27.  Магданоз пресен на връзки -  

връзки от свежи, чисти, здрави, зелени, 

добре оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

На връзки 

по 1 кг. 

 

до 150 кг. 

28.  Целина прясна на връзки - връзки 

от свежи, чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях.  

Наредба 

9/16.09.2011г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

На връзки 

по 1 кг. 

 

 

 

до 100 кг. 

29.  Копър пресен на връзки -  връзки 

от свежи, чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 

повреди предизвикани от тях. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/ 

кг. 

 

На връзки 

по 1 кг. 

 

до 100 кг. 
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28.05.2010 г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

30.  Лук пресен на връзки - връзки от 

свежи, здрави стебла и пера, чисти от 

кал.  

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. На връзки 

по 1 кг. 

 

 

до 100 кг. 

31.  Чесън пресен на връзки - връзки от 

свежи, здрави стебла и пера, чисти от 

кал. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. На връзки 

по 1 кг. 

 

 

до 40 кг. 

32.  Салати прясна - свеж вид, добре 

оформена листна маса, зелени, не се 

допускат пожълтели и завехнали.  

 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

В насипно 

състояние в 

дървени или 

пластмасо

ви касетки/ В 

найлонов 

чувал с 

етикет 

до 300 кг. 

33.  Броколи - свеж вид, добре 

оформена глава, наситен зелен цвят; не 

се допускат презрели, разцъфнали 

глави. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

 

 

По 

единично 

опаковани 

със фолио и 

поставени 

пластмасови 

касетки 

до 200 кг. 

34.  Сух чесън -  първо качество; да 

притежава всички основни 

характеристики и свойства, типични за 

сорта или търговския тип. Луковици – 

цели, здрави, чисти, с напълно развити 

отделни части, добре оформени, узрели 

с плътна и суха външна обвивка 

(люспа). Повреди от болести и 

механични не се допускат. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. и 

Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В 

найлонов 

чувал с 

етикет 

до 50 кг. 

35.  Червено цвекло – добре почистени 

от пръстта здрави гранули, без 

наранявания и загнивания по 

повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В 

найлонови 

чували с 

етикет 

до 1000 

кг. 

36.  Ряпа– бяла или червена, добре 

почистени от пръстта здрави гранули, 

без наранявания и загнивания по 

повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В 

найлонови 

чували с 

етикет 

до 500 кг. 

37.  Репички – добре почистени от пръстта 

здрави гранули, без наранявания и 

загнивания по повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В 

найлонови 

чували с 

етикет 

до 100 кг. 

38.  Алабаш – добре почистени от 

пръстта здрави глави, без наранявания и 

загнивания по повърхността 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

кг. В 

найлонови 

чували с 

етикет 

до 50 кг. 
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16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

39.  Праз – добре оформени и еднакви 

по дебелина стръкове праз, с дебелина в 

диаметър не по-малко от 3 см. 

Наредба 

9/16.09.2011 г. 

и Наредба 

16/28.05.2010

г. Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. Оформени 

връзки, 

опаковани 

със стреч 

фолио 

до 200 кг. 

 

 

 

 (6) Обособена позиция №6: „Доставка на консерви и замразени зеленчуци за приготвяне на 

храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга” , а именно: 
 

№                   Видове стоки Стандарт Мяр

ка 

Опаковка Ориентиро 

въчни 

количества 

1.  Зелен фасул замразен – шушулки 

цели или нарязани без дръжки и 

връхчета, без повреди от болести и 

вредители, с цвят, характерен за сорта – 

естествено зелен и по-скоро тъмен, 

здрава структура без жилки, с дебелина 3 

мм на шушулката, без петна по 

шушулката. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. 

 

В 

полиетиленови 

торби по 2,5 

кг. 

до 200 кг. 

2.  Гювеч стерилизиран - 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, изрязани над 

венеца, 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-07, херметически затворени 

и стерилизирани, процентно съотношение 

на съставките в опаковката: зеленчукова 

смес: доматена заливка = от 65:35 до 

60:40;   

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклени 

буркани по 

0,680 кг. 

до 600 бр. 

3.  Маслини - без костилка, безсолни; с 

гладка повърхност, без страничен вкус и 

привкус, на цвят черни с размер не по-

малък от 1.5 см. до 2 см. 

 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  

 

В метални 

кутии   до4 кг. 

до 120 кг. 

4.  Домати белени,  стерилизирани - 

нарязани на  кубчета -  от един и същ 

сорт, без повреди от болести и 

вредители; цвят - червен; странични 

примеси не се допускат. Залети със 

собствен сос. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

 

до 1000 бр. 

5.  Домати белени,  стерилизирани –от 

един и същ сорт, без повреди от болести 

и вредители; цвят - червен; странични 

Технологичн

ата 

документация на 

бр.. 

 

консерва – 

0,800кг. 

до 1000 бр. 
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примеси не се допускат. Залети със 

собствен сос. 

  

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

6.  Домати небелени,  стерилизирани – 

нарязани,  от един и същ сорт, без 

повреди от болести и вредители; цвят - 

червен; странични примеси не се 

допускат. Залети със собствен сос. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр.. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

 

до 3200 бр. 

7.  Грах замразен - цели зърна, 

ненабити, без пукнатини и примеси на 

люспи и парченца от шушулки; вкус и 

мирис - свойствен за зелен грах; цвят - 

зелен, без наличие на жълти зърна, без 

петна по зърното, големина на зърното - 

по-малко от 8,75 мм, структура – добра, с 

нежна покривка и месеста част 

 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетилен

ови пликове по 

2,5 кг. 

до 200 кг. 

8.  Броколи замразени - свеж вид, добре 

оформена цели розетки, наситен зелен 

цвят; не се допускат презрели, 

разцъфнали глави и натрошени броколи. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетилен

ови пликове по 

2,5 кг.  

до 100 кг. 

9.  Карфиол замразен - свеж вид, добре 

оформена цели розетки, наситен зелен 

цвят; не се допускат презрели, 

разцъфнали глави и натрошени броколи. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  полиетилен

ови пликове по 

2,5 кг.  

 

до 100 кг. 

10.  Кисели краставички 

стерилизирани - първо качество, 

приятна, хрупкава месеста част, без 

кухини, пропита от заливката. Заливка – 

прозрачна със слаб жълтеникав оттенък, 

чисти, цели, не набръчкани, 

неповехнали, без механични и др. 

повреди, без плододръжки и остатъци от 

цветове; цвят - зелен до жълтозелен 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

стъклени 

буркани по 

0,680 кг.  

до 100 бр. 

11.  Лютеница - първо качество;  

еднородна, пюреобразна маса от домати, 

печени чушки и др., с бледо до яркочервен 

цвят и специфичен вкус и мирис на 

вложените продукти. Без странични 

примеси.  

БС №01/2011 

или БДС 

2022:1974, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. В стъклени 

буркани по 

0,310кг. 

до 200 кг. 

12.  Гъби стерилизирани -  първо 

качество;  външен вид - цели, добре 

бланширани гъби със затворени 

гуглички, без петна и други повреди; 

пънчето здраво, прикрепено към 

гугличката; вкус и мирис - специфични 

за осолени гъби - култивирани печурки; 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

бр. В стъклени 

буркани по 

0,680кг.  

до 50 бр. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

цвят на гъбата - светло сив; саламура - 

бистра.  

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

13.  Зеленчуци замразени микс - да 

съдържа морков, грах, царевица, нарязан 

зелен фасул  добре оформени,  не 

смачкани. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  В 

полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг. 

до 150 кг. 

14.  Спанак замразен - добре оформени 

кубчета, не смачкани, свежо зелен цвят, 

съставните части са с хомогенен размер, 

без съдържание на големи парчета от 

стебла  с жълт цвят, вкус – леко стипчив 

и горчив, нарязан на парченца с размер 

от 4 – 100 мм; 

съдържание на сухо в-во - не по-

малко от 6% 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг.  В 

полиетиленови 

пликове по 2,5 

кг. 

до 500 кг. 

15.  Печен пипер /капия/ белен - 

замразен  - добре оформени здрави  

чушки на пипер капия, добре обелен, без 

съдържание на лед в опаковките, без 

примеси на чужди тела, без разкъсване 

на чушката, с ясно изразен червен цвят 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

съобразно 

Наредба № 9  

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. В 

полиетиленови 

пликове по 1 

кг. 

до 100 кг. 

16.  Тиквички замразени – нарязани на 

кубчета с размери не по-големи от 15 мм, 

с жълтеникав цвят, без горчивина, с 

характерен мирис и вкус на пресни 

тиквички 

Сега го добавих! 

ТД 

Наредба  

№ 9/ 

16.09.2011 

кг.  

полиетиленови 

торби по 2,5 кг 

до 100 кг. 

17.  Конфитюр - първо качество;  

желиран продукт с равномерно 

разпределени плодове, не се допуска 

захаросване, пяна, мехурчета от въздух, 

наличие на семки, костилки и плодови 

кожици; цвят - характерен за плода. 

Приятен, специфичен за съответния зрял 

плод вкус- сладък или сладко- кисел; 

Съдържание на плод - 60 % от общата 

маса, захар - под 50%, киселинност от 0,3 

до 1,3%.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан по  

0,360 кг. 

до 600 бр. 

18.  Шипков мармалад – екстра 

качество; 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан по  

0,360 кг. 

до 200 бр. 

19.  Компот дюля - плодови парчета, 

добре оформени, почистени от мъх и 

каменисти клетки, без повреди от 

болести и вредители, сравнително 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

бр. 

 

Стъклен 

буркан 0,680 

кг. 

до 250 бр. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

еднакви по форма и големина. 

Надлъжните резенки са с широчина от 

20-30 мм и дължина не по-малко от 50 

мм, с отклонение в размера +/- 1 см. 

Консистенция на плода – еластични, не 

разварени плодови парчета със запазена 

форма.  Допускат се омекнали и 

разварени парчета  към масата на плода 

не повече от 10 %. Вкус и мирис – 

естествени, свойствени за плода, 

претърпял технологична преработка, без 

страничен вкус и мирис. Сироп – бистър, 

без странични примеси, допускат се 

единични плаващи частици от плодовото 

месо в сиропа, не предизвикващи 

неговото потъмняване 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

20.  Компот кайсия-добре изравнени по 

големина и с правилна форма, изчистени 

от костилките и нарязани на половинка 

плодове с размери – най-голям диаметър 

не по-малко от 35 мм. Разлика в 

диаметрите между най-големия и най-

малкия плод - не повече от 8 мм. 

Нарязаните плодови  половинки - със 

запазена цялост. Сироп – бистър, без 

странични примеси, допуска се наличие 

на плаващи частици от плодово месо в 

сиропа, неводещо до помътняването му. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан 

по 0,680 кг. 

до 1500 бр. 

21.  Компот праскова - всяка опаковка 

съдържа плодове от един сорт, белени с 

почистени от костилки легла, нарязани 

по един и същ начин на половинки или 

четвъртинки по надлъжния диаметър, 

приблизително еднакви по размер и 

форма, без тъмни петна по повърхността 

и други дефекти , залети със захарен 

сироп. Сироп – бистър, слабо 

опалесциращ, без следи от утайка и 

странични примеси. Допуска се наличие 

от плаващи частици от плодовото месо в 

сиропа, не предизвикващи неговото 

потъмняване. Вкус и мирис – типични, 

добре изразени, свойствени на праскови 

без страничен вкус и мирис. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр.  

 

Стъклен 

буркан   

по 0,680кг.  

 

до 1500 бр. 

22.  Компот сини сливи без костилка—

всяка опаковка съдържа плодове от един 

сорт, белени с почистени от костилки 

легла, нарязани по един и същ начин на 

половинки или четвъртинки по 

надлъжния диаметър, приблизително 

еднакви по размер и форма, без тъмни 

петна по повърхността и други дефекти , 

залети със захарен сироп. Сироп – 

бистър, без следи от утайка и странични 

примеси. Допуска се наличие от плаващи 

частици от плодовото месо в сиропа, не 

предизвикващи неговото потъмняване. 

Вкус и мирис – типични, добре изразени, 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

бр. Стъклен 

буркан  с 

грамаж по 

0,680кг.  

 

до 1000 бр. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

свойствени на сливи без страничен вкус 

и мирис. 

23.  Компот  круша – плодови парченца, 

добре оформени, почистени от семената, 

без повреди от болести и вредители, 

сравнително еднакви по форма и 

големина. Консистенция на плода – 

еластични, неразварени плодови парчета 

със запазена форма, допускат се 

омекнали парчета в % към масата на 

плода не повече от 10 %. Вкус и мирис – 

естествени свойствени за плода, 

претърпял технологична преработка, без 

страничен вкус и мирис. Бистър, без 

странични примеси, допуска се наличие 

на плаващи частици от плодово месо в 

сиропа, неводещо до помътняването му. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Стъклен 

буркан  с 

грамаж по 

0,680кг.  

 

до 500 бр. 

24. Т Минерална вода - ниско 

минерализирана, със съдържание на 

флуор до 1,5 мг/л. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

л. Пластмасов

и бутилки до 

10 л. 

до 2000 бр. 

25.  Минерална вода - ниско 

минерализирана, със съдържание на 

флуор до 1,5 мг/л. 

Наредба 

№6/10.08.2011г 

л. Галони по 

19 л. 

до 500 бр. 

26.  Натурален сок  ябълка, 100% плод 

— течна консистенция, бистър, цвят — 

характерен, съобразно цвета на суровия 

плод. Пастьоризиран без консерванти.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

картонен 

кашон/амбала

ж 

до 2000 бр. 

27.  Натурален сок  портокал- 

съдържание на плод 100%, течна 

консистенция, с много дребни частици от 

пресния плод, цвят — характерен, 

съобразно цвета на суровия плод. 

Пастьоризиран, без консерванти.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

картонен 

кашон/амбала

ж 

до 2000 бр. 

28.  Натурален сок  ананас, 100% плод - 

течна консистенция с много дребни 

частици от пресния плод, цвят-

характерен, съобразно цвета на суровия 

плод. Пастьоризиран, без консерванти.. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия по 1л.; в 

стек от 

полиетилен 

до 500 бр. 

29.  Натурален сок  портокал — 

съдържание на плод 100%, течна 

консистенция с много дребни частици от 

пресния плод, цвят — характерен, 

съобразно цвета на суровия плод, вкус-

сладък.  Пастьоризиран,  без 

консерванти.  

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

л. Тетрапак 

кутия  

по 0,250 л. с 

прикрепена 

индивидуално 

опакована 

сламка, в 

картонен 

кашон/амбалаж 

до 1600 бр. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

30.  Мед пчелен  – натурален, неоцветен, 

слабо жълт със зелен оттенък, червено-

кафяв, характерен за меда вкус, сладък; 

не се допускат механични примеси; 

съдържание на вода – не повече от 20%, 

захароза – не повече от 5%, 

неразтворими във вода вещества – не 

повече от 0.1%; не се допускат признаци 

на ферментация. Без наличие на глюкозо-

фруктозен сироп. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. 

 

Буркани 

стъклени по 

0,900 кг. 

до 200 бр. 

31.  Нектар от плодове - течна 

консистенция с характерен за плода цвят; 

съдържаниe на плод 55-60%, с добавена 

вода 30-35%, съдържанието на моно- и 

дизахариди да не превишава 20% от 

общата маса на продукта. Без 

съдържание на изкуствени оцетители и 

консерванти 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. Стъклени 

бутилки по 0,5 

л.в стек от 

полиетилен 

до 4000 бр. 

32.  Нектар от моркови и плодове с мед - 
течна консистенция с характерен оранжев 

цвят; съдържанието на моно- и дизахариди 

да не превишава 20% от общата маса на 

продукта. Без съдържание на изкуствени 

оцетители и консерванти. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба № 9 

/16.09.2011г 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

бр. PET 

бутилки по 

0,900л.,в стек 

от полиетилен 

до 500 бр. 

33.  Нахут – стерилизиран – натурален 

вкус, добре сварени цели зърна, не 

раздробени, леко кремави на цвят. Без 

примеси и повредени от вредители зърна. 

Технологичн

ата 

документация на 

производителя, 

Наредба №9 

/16.09.2011г. 

Наредба 

№6/10.08.2011г. 

кг. метални 

кутии   

до100 бр. 

34.  Кленов сироп Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклена 

бутилка по 

0,250кг. 

до 50 бр. 

35.  Слънчогледов тахан Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклен 

буркан по 

0,500кг. 

до 50 бр. 

36.  Безглутенова лютеница Наредба №9 

/16.09.2011г. 

кг. Стъклен 

буркан по 

0,280кг. 

до 50 бр. 

 

 

  

 

(7) Обособена позиция №7: „Доставка на яйца за хранене на децата, посещаващи ДГ №16 

„Слънчева дъга” , а именно: 
 

№ Вид хранителни стоки Стандарт Мяр

ка 

Опаковка 

 

Ориентиро 

въчни 

количества 

1

.  

Яйца кокоши, клас „А”-  яйцата да бъдат 

“пресни” със срок на годност не по-дълъг от 

28 дни, считано от датата на снасянето им. Да 

Наредба 

№ 9/ 

16.09.2011г. 

Бр. В 

картонени 

кори по 30 бр. 

до 35 000 

бр. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

са с нормална, чиста, неповредена черупка, 

която да е маркирана съгласно Наредба 

№1/09.01.2008 г., да са Категория „М“. 

Доставени до 5 дни след датата на 

производство. 

 

III. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ 

1) Отделните заявки се подават от домакина на кухнята в ДГ №16 „Слънчева дъга”  на 

Изпълнителя по телефон или e-mail, като задължително се изпращат и в писмен вид и 

съдържат подробно описано необходимото количество стоки. 

 

Позиция № 1: 

Зареждането на продукти от позиция № 1 се извършва ежедневно до 7,30 часа - за хляба и за 

сутрешните закуски, a за следобедните закуски – от 13,00 до 14,30 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

При доставяне на тестени закуски, изискващи хладилно съхранение, доставката, да се извършва до 

ДГ №16 „Слънчева дъга” , пакетирани индивидуално до 14,30 часа. 

 Позиция № 2: 

Зареждането на продукти от позиция № 2 се извършва два пъти седмично: всеки понеделник и 

четвъртък/може и извънредно в друг ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ№16”Слънчева дъга  

Позиция № 3: 

Зареждането на продукти от позиция № 3 се извършва два пъти седмично:всеки понеделник и 

четвъртък/може и извънредно в друг ден от седмицата/ - до 15.00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

Позиция № 4: 

Зареждането на продукти от позиция № 4 се извършва веднъж седмично/може и извънредно в друг 

ден от седмицата/ - до 15,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

Позиция № 5: 

Зареждането на продукти от позиция № 5 се извършва два пъти седмично всеки понеделник и 

четвъртък/или извънредно в друг ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

Позиция № 6: 

Зареждането на продукти от позиция № 6 се извършва веднъж седмично в понеделник /може и 

извънредно в друг ден от седмицата / - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

Позиция № 7: 

 Зареждането на продукти от позиция № 7 се извършва всеки понеделник /или извънредно в друг 

ден от седмицата/ - до 10,00 часа в ДГ №16 „Слънчева дъга”  

 

2) Отчитане/приемане на дейностите предмет на поръчката: 

 1. Доставката на стоките ще се извършва до ДГ №16 „Слънчева дъга” , в присъствието на 

домакина на кухнята на детското заведение. 

 2. Действително доставените количества хранителни продукти ще се доказват със стокови 

разписки, изготвени от Изпълнителя и съгласувани с подпис от домакина на кухнята на ДГ №16 

„Слънчева дъга” . 

 3. Доставяните хранителни продукти при всяка доставка следва да са придружени с търговски 

документи за качество или копие на техническата документация на всеки продукт от техническата 

спецификация, или друг документ, удостоверяващ качеството на хранителните продукти. 

 4. Срок на доставка от момента на заявката – съгласно описаните в раздел III, т. 1 часове на 

доставка по позиции. 

 

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците 

(отнасящи се за всички обособени позиции): 

1) Участникът следва да има изпълнен минимум 1/един/ договор за доставка, свързан с 

предмета на съответната обособена позиция, за която участва, през последните три години, 

заедно с доказателство за извършената доставка. 



 

 

Документация за участие в публично състезание с предмет: Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 

приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции”,  

одобрена с Решение №2411-20/13.10.2016г. на Директора на ДГ №16 „Слънчева дъга” 

 

Технически спецификации за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, 

необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи ДГ №16 „Слънчева дъга”, по обособени позиции” 

 

2) Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за 

храните, от което да е видно, че има право да търгува с хранителните продукти по 

обособената позиция, за която участва. 

3) Участникът следва да притежава система за управление на безопасността на храните 

НАССР или еквивалент. 

 

2.   Изисквания за качество (отнасящи се за всички обособени позиции): 

1) Участникът, избран за изпълнител, следва да доставя хранителните продукти в добър 

търговски вид, с ненарушена цялост на опаковката и с 80% остатъчен гаранционен срок към 

датата на доставката. 

2) Участникът, избран за изпълнител, следва да доставя хранителните продукти, придружени с 

търговски документи за качество или копие на техническата документация на всеки 

продукт от техническата спецификация, или друг документ, удостоверяващ качеството на 

хранителните продукти. 

 

 

V. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1) Участникът следва да разполага със складови помещения, отговарящи на изискванията за 

разделност по съхранение на хранителните стоки. За сухи продукти помещенията следва да 

са с температури на въздуха 18 градуса, приветливи и отговарящи на санитарно-хигиенните 

изисквания. За обособени позиции №1,2,3,5,6 и 7 участниците следва да разполагат и с 

помещения, снабдени с плюсови или съответно минусови хладилни камери, отговарящи на 

санитарно-хигиенните изисквания. 

 

2)  

 Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта при извършването на 

доставките до мястото на изпълнение. Хранителните продукти се доставят франко 

кухненския блок на ДГ№16 „Слънчева дъга” – гр. Варна, съобразно заявените 

количества и се извършва с подходящ транспорт. Участникът следва да разполага с 

минимум 2(два) броя специализирани транспортни средства, регистрирана в 

ОДБХ и отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на 

хранителни продукти за цялостно изпълнение на поръчката.  

 Транспортните средства със специално предназначение трябва да осигуряват 

съответните температурни параметри и условия за превоз на различни групи храни.  

 Превозните средства трябва да осигуряват запазване на превозваните хранителни 

продукти от повреди, както и на опаковките, без замърсяване, намокряне, разкъсване, 

разпиляване, разливане, от замръзване или прегряване. 

 При транспортирането на хранителните продукти се спазват изискванията на 

Приложение 2, Глава IV на Регламент (ЕО) № 852/2004г. на Европейския парламент и 

на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и 

Глава 3, Раздел IV на Наредба № 5 от 25.05. 2006г. за хигиената на храните (обн. в 

ДВ, бр. 55 от 2006г.) 

 

3) При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или 

качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след 

извършването й, участникът определен за изпълнител има срок за реакция в рамките на 4 

(четири) часа, за да отстрани установените несъответствия. 

4) В случай на възникнала спешна необходимост, Възложителят си запазва правото да 

изисква от Изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 4 (четири) 

часа.  


