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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към документация за възлагане на обществена поръчка открита процедура с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни 

заведения на територията на Община Кубрат, по обособени позиции: 

№ 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“; 

№ 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“; 

№ 3 „Захар и захарни изделия“; 

№ 4 „Месо и месни продукти“; 

№ 5 „Риба и рибни продукти“; 

№ 6 „Яйца и яйчни продукти“; 

№ 7 „Варива“; 

№ 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“; 

№ 9 „Подправки“; 

№ 10 „Безалкохолни напитки“; 

№ 11 „Консерви“; 

№ 12 „Други““ 

 

1. Място на доставка 

Доставката на хранителните продукти включва доставка на място до съответните 

потребители в Община Кубрат. Потребители на хранителни продукти са: 

1. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат, 

2. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат - база с. Беловец, 

3. ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат - база с. Равно, 

4. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат, 

5. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат - база с. Медовене, 

6. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат - база с. Точилари, 

7. ДГ „Здравец“, гр. Кубрат - база Славейче, 

8. ДГ „Пролет“, с. Севар, 

9. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, 

10. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци - база с. Божурово, 

11. ДГ „Слънчо“, с. Бисерци - база с. Звънарци, 

12. ДГ „Първи юни“, с. Юпер, 

13. ДГ „Първи юни“, с. Юпер - база с. Сеслав, 

14. Детска ясла „Мир“ - гр. Кубрат, 

15. Общинско предприятие „Социални услуги“, 

16. Дом за стари хора - с. Тертер. 

  

2. Изисквания 

В зависимост от вида на обекта, до който се доставят, хранителните продукти, следва 

да отговарят на изискванията на долу посочените актове: 

1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр. 10 от 

5.02.2016 г; 

3. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 
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4. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 

3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

5. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

6. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 

26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

7. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.; 

8. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 

102 от 12.12.2014 г.; 

9. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

10. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за 

търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; 

11. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 

г.; 

12. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 

107 от 15.11.2002 г.; 

13. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

14. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани 

млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

15. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

16. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

17. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

18. Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., 

19. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г; 

20. Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 

до 7 години в детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

21. Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на 

земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 

22. Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 

храни, предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; 

23. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

24. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

25. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

26. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно 

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции; 
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27. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне 

на максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

28. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

29. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 

година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за 

произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както 

и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои 

допълнителни преходни разпоредби; 

30. Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 

2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за 

специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за 

регулиране на телесното тегло; 

31. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно 

състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост 

към глутен; 

32. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 

година относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

33. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 

Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти 

от говеждо месо; 

34. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

35. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 година относно хигиената на храните; 

36. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински 

произход; 

37. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния 

контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация; 

38. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

39. Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне 

на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на 

възраст 12 месеца или по-малко; 

40. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне 

на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно 

стандартите за търговия с яйца; 

41. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

42. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г 

относно микробиологичните критерии за храните;  

43. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне 

на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по 
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отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и 

зеленчуци. 

 

3. Изисквания за доставяните хранителни продукти: 

1) Хранителните продукти следва да бъдат придружавани при всяка доставка с 

търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по 

асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, 

съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти; 

2) Хранителните продукти следва да бъдат придружавани при всяка доставка с 

етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях; 

3) Хранителните продукти следва да имат добър търговски вид; 

4) Хранителните продукти всеки доставен продукт следва да бъде в срок на 

годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за 

неговото консумиране не по-малко от 70 (седемдесет) процента от общия срок на годност, 

обявен от производителя. 

5) Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки вторник до 12 часа за следващата 

седмица чрез обектите-краен получател. Заявката следва да се предостави в писмена форма 

по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде 

изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените 

артикули, техните количества и график за доставката им. Обектите  крайни получатели  

могат да правят промени в заявката в зависимост от реалните им потребности не по-късно от 

24 часа преди доставката, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят 

уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане 

на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането 

ѝ. 

Посочените количества по всички обособени позиции са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължение за изпълнение в пълен обем. Изпълнението ще се извършва по 

количества, посочени в конкретни заявки. Окончателната сума, по която се извършва 

плащането, ще се определя на базата на единичните цените, изчислени на база цените по 

САПИ ООД, коригирани със съответния процент отстъпка или надценка посочени в 

ценовото предложение на Изпълнителя, неразделна част от сключения договор, и 

действително доставените количества. 

Хранителните продукти да се доставят, съгласно графика за доставка. 

Отговорността на Изпълнителя за неизпълнение или лошо изпълнение на доставките, 

както и редът за рекламациите се уреждат с договора за възлагане на поръчката. 

 

4. Видове и прогнозни количества хранителни продукти по обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“ - прогнозна 

стойност 192 765,00 лв. без ДДС 

№ 
Обособена позиция № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена 

основа“ 
Мярка 

Прогнозно 

количество 

1 Хляб по Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб „Бял“ кг. 63000,00 

2 Хляб  по Утвърден стандарт № 02/2011 за хляб „Типов“ кг. 4800,00 

3 Хляб пълнозърнест без оцветители по ТД на производителя кг. 15500,00 

4 Хляб по ТД на производителя  кг. 30000,00 

5 Козунак по ТД на производителя кг. 230,00 

6 Готова закуска произведена по Утвърден стандарт „България“ кг. 3340,00 
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7 Тесто по ТД на производителя кг. 400,00 

8 Кори за баница по ТД на производителя кг. 1010,00 

9 Домашна юфка по ТД на производителя кг. 250,00 

10 Макарони без оцветители по ТД на производителя кг. 1700,00 

11 Макарони по ТД на производителя -пълнозърнести кг. 150,00 

12 Макарони по ТД на производителя  кг. 100,00 

13 Кус-кус по ТД на производителя кг. 800,00 

14 Спагети по ТД на производителя кг. 500,00 

15 Фиде по ТД на производителя кг. 2000,00 

16 Брашно по Утвърден стандарт № 01/2011 за брашно „Бяло“ кг. 6200,00 

17 Галета по ТД на производителя кг. 850,00 

18 Грис по ТД на производителя кг. 350,00 

19 Царевичен грис (качамак) по ТД на производителя кг. 250,00 

20 Овесени трици по ТД на производителя кг. 250,00 

21 Овесени ядки по ТД на производителя кг. 800,00 

22 Корнфлейкс без оцветители по ТД на производителя кг. 500,00 

23 Мюсли без оцветители по ТД на производителя кг. 500,00 

24 Жито (грухана пшеница) по ТД на производителя кг. 150,00 

25 Булгур по ТД на производителя кг. 250,00 

26 Киноа по ТД на производителя кг. 200,00 

27 Просо по ТД на производителя кг. 200,00 

 

Обособена позиция № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“ - прогнозна 

стойност 277 150,00 лв. без ДДС 

№ 
Обособена позиция № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и 

мазнини“ 
Мярка 

Прогнозно 

количество 

1 
Бяло саламурено сирене от краве мляко, в съответствие  със 

стандарт БДС 15:2010 г. 
кг. 4000,00 

2 Краве сирене по ТД на производителя кг. 3500,00 

3 
Кашкавал от краве мляко, в съответствие със стандарт БДС 

14:2010 г. 
кг. 1250,00 

4 Кашкавал от краве мляко по ТД на производителя кг. 600,00 

5 Извара в съответствие с Наредба № 9 от 16.09.2011г. кг. 700,00 

6 Краве кисело мляко 2 % масленост по стандарт БДС 12:2010 г. кг. 14000,00 

7 Краве кисело мляко 3,6 % масленост по стандарт БДС 12:2010 г. кг. 9000,00 

8 Краве кисело мляко 2 % масленост по ТД на производителя кг. 15000,00 

9 
Прясно краве мляко - 3,5 %, в съответствие с Регламент (ЕО) 

№853/2004 г. 
л. 20000,00 

10 
Преходно мляко за кърмачета от 6 до 12 месеца в съответствие с 

Наредба № 2 от 7.03.2013 г.  
кг. 300,00 

11 Сухо мляко 3% масленост по ТД на производителя кг. 900,00 

12 
Краве масло пълномаслено, с масленост не по-малко от 82%, в 

съответствие с Регламент (ЕО) №853/2004 г. 
кг. 2000,00 

13 Крема сирене по ТД на производителя кг. 150,00 

14 Сладолед по ТД на производителя кг. 200,00 

15 Маргарин по ТД на производителя кг. 500,00 

16 Слънчогледово олио  по БС 01/2016 л. 14500,00 

17 Заквасена сметана 20 % масленост  кг. 100,00 
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Обособена позиция № 3 „Захар и захарни изделия“ - прогнозна стойност 29 310,00 лв. 

без ДДС 

№ Обособена позиция № 3 „Захар и захарни изделия“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Захар бяла кристална, в съответствие с ПМС № 209/ 11.09.2002 г. кг. 3000,00 

2 Пудра захар, в съответствие с ПМС № 209 от 11.09.2002 г. кг. 250,00 

3 Бисквити без оцветители по ТД на производителя кг. 800,00 

4 Бисквити без оцветители  с мюсли по ТД на производителя кг. 500,00 

5 Бишкоти без оцветители по ТД на производителя кг. 650,00 

6 Локум без оцветители по ТД на производителя кг. 50,00 

7 Меденка без оцветители по ТД на производителя кг. 100,00 

8 Халва по без оцветители по ТД на производителя кг. 300,00 

9 
Пчелен мед в съответствие с ПМС №196 от 28.08.2002 г. и 

Регламент №1935/2004 г. 
кг. 400,00 

10 Блат за торта по ТД на производителя кг. 50,00 

11 Кроасан  100,00 

12 Руло по ТД на производителя кг. 200,00 

13 Суха паста по ТД на производителя кг. 150,00 

14 Шоколадова вафла по ТД на производителя кг. 200,00 

 

 

Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти“ - прогнозна стойност 762 240,00 лв. 

без ДДС 

№ Обособена позиция № 4 „Месо и месни продукти“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Агнешко месо с кост по ТД на производителя кг. 300,00 

2 Агнешки дреболии по ТД на производителя кг. 100,00 

3 Заешко месо без кост по ТД на производителя кг. 300,00 

4 Пилешко бутче замразено по ТД на производителя кг. 1350,00 

5 Пилешки воденички замразени по ТД на производителя кг. 300,00 

6 Пилешки дробчета замразени по ТД на производителя кг. 2500,00 

7 
Пилешко месо замразено в съответствие с Наредба № 

6/10.08.2011г. на МЗ, по ТД на производителя 
кг. 4000,00 

8 Пилешки плешки замразени по ТД на производителя кг. 26000,00 

9 
Пилешка пържола замразена в съответствие с Наредба № 

6/10.08.2011г. на МЗ, по ТД на производителя 
кг. 7000,00 

10 
Пилешко филе замразено в съответствие с Наредба № 

6/10.08.2011г. на МЗ, по ТД на производителя 
кг. 2000,00 

11 Пиле замразено по ТД на производителя кг. 20000,00 

12 Пилешко месо разфасовано по ТД на производителя кг. 4000,00 

13 
Пуешко филе замразено в съответствие с Наредба № 

6/10.08.2011г. на МЗ, по ТД на производителя 
кг. 1700,00 

14 
Свинско месо в съответствие с Наредба № 6/10.08.2011г. на МЗ, 

по ТД на производителя 
кг. 40000,00 

15 
Кайма смес - 40% телешко, 60% свинско, замразена, по Утвърден 

стандарт „Стара планина” - 01/2010 
кг. 6000,00 

16 
Кайма смес - 60% телешко, 40% свинско, замразена, по ТД на 

производителя 
кг. 11000,00 

17 Телешко месо в съответствие с Наредба № 6/10.08.2011г. на МЗ, кг. 2000,00 
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по ТД на производителя 

18 Варена наденица по ТД на производителя кг. 2000,00 

19 Прясна наденица по Утвърден стандарт „Стара планина” кг. 500,00 

20 Прясна наденица по ТД на производителя кг. 1000,00 

21 Карначе смес, замразено по ТД на производителя кг. 200,00 

22 Кебапче смес, замразено по ТД на производителя кг. 2500,00 

23 Кюфте смес, замразено по ТД на производителя кг. 1500,00 

24 Кренвирши пилешки по ТД на производителя кг. 1000,00 

25 
Малотраен колбас  по Утвърден стандарт ”Стара планина”- 

05/2010 
кг. 1200,00 

26 Салам шпек по Утвърден стандарт ”Стара планина”- 05/2010 кг. 1300,00 

27 Пастет птичи по ТД на производителя кг. 400,00 

28 Пастет свински по ТД на производителя кг. 500,00 

29 Шунка по ТД на производителя кг. 100,00 

30 Бекон по ТД на производителя кг. 100,00 

 

Обособена позиция № 5 „Риба и рибни продукти“ - прогнозна стойност 188 680,00 лв. 

без ДДС 

№ Обособена позиция № 5 „Риба и рибни продукти“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Риба бяла филе, охладена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 1000,00 

2 Риба скумрия филе, охладена по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 1200,00 

3 Риба треска филе, охладена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 400,00 

4 Риба хек филе, охладена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 1800,00 

5 Риба бяла филе, замразена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 1000,00 

6 Риба скумрия филе, замразена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 7500,00 

7 Риба треска филе, замразена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 400,00 

8 Риба хек филе, замразена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 1800,00 

9 Риба пангасиус филе, замразена, по Регламент (ЕО) №853/2004 г. кг. 100,00 

 

Обособена позиция № 6 „Яйца и яйчни продукти“ - прогнозна стойност 31 020,00 лв. без 

ДДС 

№ Обособена позиция № 6 „Яйца и яйчни продукти“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 
Яйца, кокоши, размер „L“, в съответствие с  Наредба № 1 от 2008 

г. на МЗХ, клас „А” 
бр. 12500,00 

2 
Яйца, кокоши, размер „М“, в съответствие с  Наредба № 1 от 

2008 г. на МЗХ, клас „А” 
бр. 205000,00 

 

Обособена позиция № 7 „Варива“ - прогнозна стойност 46 515,00 лв. без ДДС 

№ Обособена позиция № 7 „Варива“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Леща по ТД на производителя кг. 3500,00 

2 Боб зрял по ТД на производителя кг. 6600,00 

3 Боб зрял белен по ТД на производителя кг. 250,00 

4 Ориз по ТД на производителя кг. 7000,00 

5 Оризово брашно по ТД на производителя            кг. 50,00 

6 Елда по ТД на производителя кг. 150,00 
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Обособена позиция № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“ - прогнозна 

стойност 130 670,00 лв. без ДДС 

№ 
Обособена позиция № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и 

кореноплодни“ 
Мярка 

Прогнозно 

количество 

1 Авокадо по Регламент (EС) № 543/ 2011 г. кг. 200,00 

2 Банани по Регламент (EС) № 543/ 2011 г. кг. 7000,00 

3 Грозде по Регламент (EС) № 543/2011г. кг. 2500,00 

4 Дини по Регламент (EС) № 543/ 2011 г. кг. 3200,00 

5 Кайсии по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 1000,00 

6 Киви по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 1000,00 

7 Круши по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 2300,00 

8 Лимон по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 350,00 

9 Мандарини по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 3000,00 

10 Нектарини по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 500,00 

11 Портокали по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 2000,00 

12 Праскови Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 1500,00 

13 Пъпеш по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 1300,00 

14 Сини сливи по Регламент (EС) № 543/ 2011 г. кг. 100,00 

15 Череши по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 400,00 

16 Ябълки по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 10000,00 

17 Ягоди по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 250,00 

18 Броколи по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 300,00 

19 Домати по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 3000,00 

20 Зеле по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 10000,00 

21 Картофи по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 30000,00 

22 Карфиол по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 250,00 

23 Краставици по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 5000,00 

24 Лук по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 20000,00 

25 Моркови по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 8500,00 

26 Пащърнак по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 100,00 

27 Пипер зелен по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 4000,00 

28 Пипер червен по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 1000,00 

29 Праз по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 1200,00 

30 Репички по Регламент (EС) №543/2011 г. вр. 150,00 

31 Ряпа по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 130,00 

32 Патладжан по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 1200,00 

33 Спанак по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 300,00 

34 Спанак замразен по ТД на производителя   1200,00 

35 Тиква по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 500,00 

36 Тиквички по Регламент (EС) № 543/2011 г. кг. 2500,00 

37 Целина глави по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 100,00 

38 
Червено цвекло в съответствие с Наредба №16/28.05.2010 г. на 

МЗХ 
кг. 200,00 

39 Чесън по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 200,00 

40 Маруля по Регламент (EС) №543/2011 г. бр. 250,00 

41 Зелен лук по Регламент (EС) №543/2011 г. вр. 150,00 

42 Магданоз по Регламент (EС) №543/2011 г. вр. 750,00 

43 Копър по Регламент (EС) №543/2011 г. вр. 650,00 

44 Джоджен по Регламент (EС) №543/2011 г. вр. 200,00 
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45 Черни маслини с костилка по ТД на производителя кг. 1200,00 

46 Замрaзени зеленчуци микс по ТД на производителя кг. 240,00 

47 Сушени плодове микс по ТД на производителя кг. 80,00 

48 Целина листа по Регламент (EС) №543/2011 г. кг. 200,00 

 

Обособена позиция № 9 „Подправки“- прогнозна стойност 18 105,00 лв. без ДДС 

№ Обособена позиция № 9 „Подправки“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Амонячна сода по ТД на производителя кг. 2,00 

2 Бакпулвер по ТД на производителя кг. 10,00 

3 Ванилия по ТД на производителя кг. 10,00 

4 Дафинов лист по ТД на производителя кг. 20,00 

5 Джоджен  по ТД на производителя кг. 20,00 

6 Канела по ТД на производителя кг. 5,00 

7 Кимион по ТД на производителя кг. 5,00 

8 Копър по ТД на производителя кг. 23,00 

9 Магданоз по ТД на производителя кг. 70,00 

10 Сода бикарбонат по ТД на производителя кг. 40,00 

11 Целина по ТД на производителя кг. 30,00 

12 Чесън по ТД на производителя кг. 20,00 

13 Червен пипер по ТД на производителя кг. 500,00 

14 Черен пипер по ТД на производителя кг. 80,00 

15 Чубрица по ТД на производителя кг. 300,00 

16 Шарена сол по ТД на производителя кг. 14,00 

 

 

Обособена позиция № 10 „Безалкохолни напитки“ - прогнозна стойност 34 570,00 лв. без 

ДДС 

№ Обособена позиция № 10 „Безалкохолни напитки“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Натурален сок в съответствие с Наредба № 6/10.08.2011г. на МЗ л. 12000,00 

2 Нектар в съответствие с Наредба № 6/10.08.2011г. на МЗ л 6000,00 

3 Пунш по ТД на производителя л 1100,00 

4 Плодова напитка по ТД на производителя л 100,00 

5 Разтворима напитка по ТД на производителя кг 4,00 

6 Боза по ТД на производителя л. 500,00 

 

 

Обособена позиция № 11 „Консерви“ - прогнозна стойност 276 420,00 лв. без ДДС 

 

№ Обособена позиция № 11 „Консерви“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Грах по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 5000,00 

2 Гювеч по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 2000,00 

3 Гъби печурка по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 3000,00 

4 Домати по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 25000,00 

5 Доматено пюре по Наредба № 9/ 16.09.2011 г. на МЗХ, кг. 600,00 

6 Зелен боб по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 5400,00 

7 Кисели краставички по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 1300,00 
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8 Кисело зеле по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 2000,00 

9 Кисело зеле нарязано по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 350,00 

10 Компот без костилки по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 10000,00 

11 Конфитюр в съответствие с Наредба № 9/16.09.2011 г. МЗХ кг. 1000,00 

12 Лютеница произведена по БС 01/2011, по ТД на производителя кг. 27500,00 

13 Мармалад в съответствие с Наредба № 9/16.09.2011 г. МЗХ кг. 200,00 

14 Нахут в съответствие с Наредба № 2/07.03.2011 г. МЗ кг. 300,00 

15 Паприкаш по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 2500,00 

16 Печен пипер по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 1350,00 

17 Туршия мешана по ТД на производителя кг. 100,00 

18 Царевица по Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ кг. 100,00 

 

Обособена позиция № 12 „Други“ - прогнозна стойност 7 940,00 лв. без ДДС 

№ Обособена позиция № 12 „Други“ Мярка 
Прогнозно 

количество 

1 Оцет по ТД на производителя л 450,00 

2 Чай в съответствие с Регламент  (EО) №1331/2008 г. кг. 20,00 

3 Нишесте пшенично по ТД на производителя кг. 400,00 

4 Нишесте царевично по ТД на производителя кг. 200,00 

5 Сол йодирана в съответствие с  ПМС № 23/30.01.2001 г. кг. 2200,00 

6 Хлебна мая по ТД на производителя кг. 21,00 

7 Какао в съответствие с ПМС № 251 от 6.11.2002 г. кг. 200,00 

8 Кафе леблебия ръж по ТД на производителя кг. 30,00 

9 Зеленчукова подправка микс по ТД на производителя кг. 200,00 

10 Бульон по ТД на производителя кг. 10,00 

11 Пудинг по ТД на производителя кг. 30,00 

12 Суха мая по ТД на производителя кг. 1,00 

 

Забележка: Всяко посочване на стандарт, конкретен модел, източник или 

специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 

производство да се чете „или еквивалент“. 

 

5. Транспорт 

Изпълнителят извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя сметка 

и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарно-

хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на 

хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение 

за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо). 

Хранителните продукти се доставят до обектите по т. 1, съобразно заявените 

количества, с подходящ транспорт при спазване на графика за доставки, определен с 

установения между страните образец на заявка. 

 

 

 

Изготвил: ……/п/……… 

С. Любенова, ст. експерт „УПОП“ 


