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Приложение №1 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

НА ПОРЪЧКА ЗА  
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 79 „Слънчице”, град 

София” 
 

 
ЧАСТ I Общи и специфични изисквания, поставени от Възложителя към 

изпълнението на настоящата поръчка.  
 
Общи изисквания към доставяните хранителни продукти: 
1. Доставяните мляко и млечни хранителни продукти; хляб; месо и месни 

хранителни продукти, риба и яйца; пресни плодове и зеленчуци, плодови и 
зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти да отговарят на 
национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и 
одобрени от компетентен орган, или на международни  стандарти за управление на 
качеството.  

2. Да са спазени изискванията на: 
- Закона за храните,  
- Наредба № 1/26.01.2016 година за хигиената на храните; 
- Наредба № 16/28.05.2010 година за изискванията за качество и контрола за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 
- Наредба № 4/3.02.2015 година за изискванията към използване на добавки 

в храните; 
- Наредба № 5/09.02.2015 година за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните; 
- Наредба № 1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с яйца за 

консумация; 
Наредба № 32/23.03.2006 година за окачествяване, съхраняване и 

предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици;  
- Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за консумация от човека; 
- Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека; 
- Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 

желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; 
- Наредба № 8/04.12.2018 година 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 № 6/10.08.2011 година за здравословно хранене на децата на 
възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 
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- Наредба №16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изиствания за 
съхранение и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти. 

3. Доставяните кокоши яйца да са клас “А”, теглова категория “L”, да са 
маркирани съгласно Наредба № 1/09.01.2008 година за изискванията за търговия с 
яйца за консумация. 

4.  Доставяните продукти от птиче месо да са клас “А”. 
5. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да бъдат със съответното най-

високо качество – клас І. 
6. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са зрели, твърди, без гъбични 

поражения, без набивания и без повреди, дължащи се на ниски или високи 
температури.  

7. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са опаковани и маркирани 
съгласно чл. 10, чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 16/28.05.2010 година за изискванията 
за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се 
допуска доставката на загнили, развалени и негодни за консумация плодове и 
зеленчуци. 

8. Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан 
върху всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на 
годност не по-малко от 2/3 /две трети/ от целия срок на годност за конкретния вид 
продукт. 

9. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани съгласно 
Наредба № 8/04.12.2018 година 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. 

10. Доставяният хляб  и тестени изделия да са в срок на годност, отбелязан 
върху всяка отделна опаковка и произведени в деня на доставката.  

11. Доставяните мляко, млечни хранителни продукти, месо и месни 
хранителни продукти, риба, яйца, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани 
хранителни продукти да бъдат със съответната нормативно определена  
характеристика  за  качество на всеки продукт, изисквана за детските градини. 

12. Съгласно чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, всяко 
посочване на стандарт в тази техническа спесификация, да се счита допълнено с 
думите „или еквивалентно/и”. 

 
Изисквания за доставките: 
1. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за 

произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се 
извършва при спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни 
изисквания. 

2. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко 
склада на детската градина със специализиран транспорт. 

3. Амбалажът от доставките на плодови и зеленчукови консерви, под 
формата на бутилки, буркани и каси е обменен. Изпълнителят е длъжен при всяка 
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следваща доставка да прибере от детското заведение свободния амбалаж, както и 
отпадните опаковки, които да бъдат третирани, съгласно законовите изисквания. 

 
Изисквания към опаковката: 
1.Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават 

условия за замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. 
2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български 

език. 
4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават 

потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, 
идентичност, свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба. 

5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и 
опаковка, посочени в образеца на ценовото предложение.  

6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл. 4, т. 1а от Наредба за 
изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е 
обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от същата наредба. 

 
Изисквания към транспортирането: 
1. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на 

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

2. Транспортните средства, с които се извършва доставката, следва да 
притежават отговорят на изискванията на действащото законодаталество за 
превоз на съответния вид храна и при необходимост да притежават нужната 
регистрация в БАБХ или друг оторизиран орган.  

 
Други изисквания и разяснения: 
В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава – членка 

на ЕС да са спазени следните изисквания: 
- предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава – членка, когато се касае за храни от животински произход; 
- за пристигането на пратката в България да са уведомени органите на 

БАБХ съгласно чл. 28 от Закона за храните. 
Когато се касае за храни внос от трети страни: 
- предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на 

съответната държава, когато се касае за храни от животински произход; 
- храните да са преминали граничен контрол съгласно действащото 

законодателство; 
Храните да са произведени съгласно всички действащи национални и 

европейски нормативни актове и Технологичната документация на фирмата 
производител. 

 
 
Изисквания към организацията на доставките:  
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Заявка за доставка: Доставката на хранителните продукти ще се извършва по 
предварителна заявка на Възложителя. Подаване на заявка от Възложителя: 
извършва се съгласно проекта на договор. 

 
Количество на доставените храни: 
Пълното описание на хранителните продукти и техните количества, 

необходими на Възложителя и нормативните изисквания към тях са описани в Част II.  
Количествата, описани в Част II, са приблизително необходимите за дванадесет 

месеца и са съобразени със заложените финансови средства в бюджета на Детската 
градина.  

Количествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в 
техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение 
за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената 
обща стойност за поръчката, Възложителят има право да завишава или намалява 
количествата от даден хранителен продукт, както и да не заявява асортимент 
съобразно изискванията и предписанията на държавни контролни органи и 
нормативните документи, регламентиращи тази дейност, както и съобразно своите 
нужди до размера на общата стойност на поръчката, посочена в договора за доставка, 
сключен с Възложителя.  

Предложените от участника в ценовото му предложение единични цени за 
доставка на съответна храна от техническата спецификация не подлежат на промяна 
за целия период на действие на договора.  

 
Срок за изпълнение и периодичност на доставките: 
Хранителните продукти ще се доставят периодично съобразно предварително 

заявените от Възложителя видове и количества хранителни продукти и предложени 
срокове за доставка.  

Периодичност на изпълнение на доставките: след получена предварителна 
заявка от Възложителя, изпратена до Изпълнителя съгласно условията и реда, 
предвидени в проекта на договор 

 
ЧАСТ II 
 

№ АРТИКУЛ РАЗФАСОВКА МЯРКА ПРОГНОЗНО 
       КОЛИЧЕСТВО 
        
        
          
1. хляб "Добруджа"- нарязан 0,650 кг. 6000 
  утвърден стандарт      
2. хляб-пълнозърнест нарязан 0,700 кг. 3000 
3. мляко краве кисело 2%   кг. 400 
4. мляко краве прясно 2% кутия л. 400 
5. мляко краве кисело 3,6%   кг. 6000 
6. мляко краве прясно 3,6% кутия л. 4000 
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7. мляко и растителни мазнини   кг. 1000 

8. 
кашкавал "Витоша" от краве 
мляко БДС   кг. 800 

  без сухо мляко и растителни      
  мазнини      
9. краве масло-масленост 0,250 кг. кг. 800 
  82% без растителни мазнини       
10. извара-обезсолена   кг. 250 
11. кайма-смес-тел.60%,    кг. 800 
  свин.40%, по БДС       
12. пиле цяло замразено кг. 800 
13. пилешко бутче замразено кг. 50 
14. пилешко филе охладено кг. 200 
15. свинско месо обезкостено  охладено кг. 700 
16. пуешко месо замразено кг. 250 
17. телешки шол охладен охладено кг. 400 
18. заешко месо охладено кг. 50 

19. 
риба мерлуза - филе, без кожа, 
обезкостена замразена кг. 250 

20. 
риба бяла - филе, без кожа, 
обезкостена замразена кг. 250 

21. 
риба мерлуза - филе, без кожа, 
обезкостена  замразена кг. 250 

22. агнешко месо охладено кг. 100 
23. банани   кг. 4000 
24. ябълки   кг. 5000 
25. грозде   кг. 600 
26. диня   кг. 800 
27. череши   кг. 100 
28. авокадо   кг. 10 
29. кайсии   кг. 500 
30. праскови   кг. 500 
31. нектарини   кг. 600 
32. круши   кг. 1500 
33. сини сливи   кг. 500 
34. пъпеши   кг. 500 
35. киви   кг. 300 
36. портокали   кг. 1000 
37. лимони   кг. 300 
38. мандарини   кг. 800 
39. ягоди   кг. 200 
40. манго   кг. 200 
41. ананас   кг. 500 
42. помело   кг. 200 
43. домати пресни   кг. 1500 
44. зеле   кг. 1000 
45. картофи   кг. 2500 
46. моркови пресни   кг. 800 
47. краставици   кг. 2500 
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48. лук кромид   кг. 1000 
49. лук праз   кг. 100 
50. лук пресен връзка бр. 50 
51. репички връзка бр. 50 
52. целина глави   кг. 100 
53. тиква   кг. 300 
54. тиквички пресни   кг. 400 
55. чушки пресни   кг. 600 
56. спанак пресен   кг. 50 
57. спанак замразен   кг. 150 
58. броколи замразени   кг. 100 
59. карфиол замразен   кг. 100 
60. грах замразен   кг. 300 
61. гювеч замразен   кг. 40 
62. зеленчуци микс замразени   кг. 100 
63. зеленчук. супа замразени   кг. 30 
64. цвекло   кг. 80 
65. ряпа   кг. 80 
66. магданоз пресен връзка бр. 800 
67. копър пресен връзка бр. 800 
68. царевица консерва 0,250 кг. бр. 10 
69. нахут консерва 0,540 кг. бр. 10 
70. белени домати консерва 0,800 кг.  бр. 800 
71. зелен фасул замразен   кг. 50 
72. капия печена белена 0,680 гр. бр. 150 
73. конфитюр и мармалад 0,360 гр. бр. 800 
  над 45% плодово съдържание      
  различни видове      
74. краставички кисели 0,680 кг. бр. 100 

75. лютеница 
Буркан - 0,680 
кг. бр. 300 

76. натурален сок 100% Литър л. 1000 
  различни видове      
77. паприкаш 0,680 кг. бр. 40 

78. кисело зеле рязано  
буркан 1,700 
кг. бр. 150 

79. мюсли /без ядки/ 1 кг. кг. 40 
80. овесени ядки български 1кг. кг. 100 
81. просо 0,5 кг. кг. 5 
82. киноа 0,250 кг. кг. 5 
83. ориз 1кг. кг. 700 
84. боб зрял и белен 1 кг. кг. 150 
85. леща 1кг. кг. 100 
86. леща лющена 1 кг. кг. 100 
87. пшеница грухана 0,500 кг. кг. 80 
88. сол готварска йодирана 1кг. кг. 150 

89. мед пчелен 100% натурален 
Буркан -0,900 
кг. кг. 90 

90. шарена сол 0,050 кг. бр. 80 
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91. халва - тахан 1кг. кг. 100 
92. какао 0,010 кг. бр. 70 
93. стафиди 1кг. кг. 30 
94. булгур   кг. 10 
95. 
  

бисквити  
обикновени с краве масло 0,130 кг. 

бр. 
  

2000 
  

96. доматено пюре 0,680 кг. бр. 70 
97. чай-плодов,билков бълг 20 бр.в кутия бр. 1000 
98. маслини без костилки   кг. 100 
99. оцет-винен 6% 0,700 л. бр. 50 
100. червен пипер сладък 0,010 кг. бр. 180 
101. мая суха   бр. 20 
102. чубрица 0,010 кг. бр. 180 
103. ванилия 0,010 кг. бр. 600 
104. канела 0,010 кг. бр. 150 
105. бакпулвер 0,010 кг. бр. 500 
106. дафинов лист 0,010 кг. бр. 40 
107. джоджен 0,010 кг. бр. 100 
108. сода бикарбонат 0,100 кг. бр. 100 
109. галета 0,100 кг. бр. 200 
110. магданоз сух   бр. 10 
111. копър сух   бр. 10 
112. брашно пшеничено по БДС пакет 1 кг. кг. 1000 
113. нишесте натурално  пакет 1 кг. кг. 200 
  без оцветители       
114. кус-кус,макарони 0,500 кг. кг. 500 
  макарони-пълнозърнести       
115. брашно царевично 1кг. кг.  10 
116. фиде-българско 0,400 кг. кг. 50 
117. спагети 0,400 кг. кг. 10 
118. спагети - пълнозърнести 0,400 кг. кг. 5 
119. захар-кристелна пакет 1кг. кг. 1000 
120. захар пудра   кг. 80 
121. грис-пшеничен 0,500 кг. кг. 80 
122. кори за баница 0,5 кг. бр. 400 
123. олио-слънчогледово   л. 1000 
  /бистро, без утайки и       
  примеси/       
124. яйца-клас А   бр. 20000 
125. кленов сироп 0,250 л. л. 10 
126. компот белени праскови 0,680 кг. бр. 400 
127. домашна юфка 0,250 кг. бр. 250 
128. чесън пресeн връзка бр. 30 
129. чесън стар   кг. 100 
130. зелен фасул  0,680 кг. бр. 600 

131. питки 
0,110 кг. - 
0,140 кг. бр. 400 

132. шунка пуешка   кг. 50 
133. филе пилешко охладено  кг. 50 
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134. филе свинско охладено  кг. 50 
135. локум 0,140 кг. бр. 200 
136. замразени тиквички 2,5 кг. пакет кг. 100 
137. кьопоолу 0,680 кг. бр. 200 
138. боза със захар   л. 400 
139. царевично брашно 1кг кг. 50 
140. царевичен грис 0,500 кг. кг 50 
141. хляб безглутенов 0,250 кг. бр. 50 
142. сухар безглутенов 0,125 кг. бр. 40 
143. макарони безглутенови 0,500 кг.  кг. 50 
144. бисквити безглутенови 0,100 кг. бр. 50 
145. царевично нишесте 0,500 кг.  кг 50 
146. кестени   кг. 100 
147. елда 0,500 кг. кг 100 
148. кори за баница пшенични 0,500 кг. бр. 100 
149. амарант 0,500 кг.  кг 100 
150. тахан буркан кг. 20 

 
 


