
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
към Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП 

 с предмет:  

„Доставка  на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на 

територията на община Братя Даскалови по  Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти” 

 
 

 Доставяните хранителните продукти следва да отговарят на изискванията на: 

 

1. Закон за храните; 

2. Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. 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 (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., изм. - ДВ бр. 

85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.)  

3. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, издадена 

от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011 г., в сила от 15.09.2011 г.) 

4. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските 

кухни, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013 г., в сила от 01.09.2013 г.) 

5. Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министерството на 

здравеопазването (обн. ДВ. бр. 63 от 02.08 2005г.) 

6. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на 

земеделието и храните  (обн. ДВ. бр. 10 от 05.02.2016г., в сила от 05.02.2016 г.) 

7. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена 

от Министерството на земеделието и храните (В сила от 08.06.2010 г.обн. ДВ. бр.43 от 08.06.2010 г., изм. ДВ. бр.71 от 13.09.2011 

г., доп. ДВ. бр.44 от 17.05.2013г.) 

8. Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, издадена от Министерството на 

здравеопазването (обн. ДВ. бр.12 от 13.02 2015г., в сила от 13.02.2015 г.) 

9. Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързо развалящите 

се хранителни продукти, издадена от Министерство на народното здраве и Националния аграрно-промишлен съюз (обн. ДВ. 

бр.83 от 19.10.1984 г.) 

10. Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в или върху храни, 

издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 9 от 03.02.2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) 



 

11. Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните, издадена от Министерство на 

здравеопазването (обн. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., в сила от 20.02.2015 г.) 

12. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, приета с ПМС № 273 от 28.11.2002 г. (В сила от 08.12.2003 г., обн. ДВ. бр. 

114 от 06.12.2002 г., изм. ДВ. бр. 20 от 07.03.2006г., изм. ДВ. бр. 39 от 15.05.2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 27.09.2013г.)  

13. Всички останали нормативни актове в тази област. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 

Специфични изисквания към хранителните продукти 

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни прогнозни количества на избраните продукти: 
 

 

№ Наименование на продукта 
Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 
Техническа спецификация, описание 

1 Птичи яйца бр. 15320 

Яйцата да бъдат „пресни‘‘ със срок на годност не по-дълъг от 28 

дни, считано от деня на снасянето с тегло 50-60гр., маркирани 

съгласно Наредба №1/09.01.2008г./ клас А/ , да се транспортират и 

съхраняват при температура, гарантираща безопасността им. 

2 Олио л. 1920 Произведено в съответствие с браншови стандарт /БС 01/2016/. 

3 Краве масло /0,125 кг./ кг. 250 

Произведено по ТД на производителя. Да отговаря на изискванията 

на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 9/16.09.2011 г. на МЗХ. От получена 

прясна пастьоризирана сметана от краве мляко, заквасена с чисти 

млечно-кисели ароматообразуващи култури, без наличие на други 

растителни и животински мазнини, без оцветители, консерванти и 

др. Немлечни съставки. Цвят-кремав до светложълт. Водно 

съдържание – до 16%. Масленост – над 82%. Строеж – еднороден. 

Вкус – ясно изразен на кисело-сметанено масло, слабо доловим, 

възкисел. 

4 Захар кг. 860 

Произведена по ТД на производителя. Да отговаря на Наредбата за 

изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека, приета с ПМС № 209 от 11.09.2002г. 

5 
Бисквити „Закуска” /опаковка 0,330 

кг./ 
бр. 470 

Произведени по ТД на производителя. Без оцветители, без наличие 

на складови вредители и и/или следи от такива. 



 

6 Чаени бисквити /опаковка 0,330 кг./ бр. 390 
Произведени по ТД на производителя. Без оцветители, без наличие 

на складови вредители и и/или следи от такива. 

7 
Обикновени бисквити /опаковка 

0,180 кг./ 
бр. 600 

Произведени по ТД на производителя. Без оцветители, без наличие 

на складови вредители и и/или следи от такива. 

8 Тахан халва /опаковка 1,000 кг./ кг. 120 Произведена по ТД на производителя.  

9 Пчелен мед /опаковка 0,900 кг./ бр. 80 

Да отговаря на Наредба за изискванията към пчелния мед, 

предназначен за консумация от човека, приета с ПМС №196 от 

28.08.2002г.  и Регламент № 135/2004г. 

10 Шоколадова вафла бр. 1000 
Произведена по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

11 Локумена вафла бр. 1000 
Произведена по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

12 Сухи пасти  бр. 670 
Произведени по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

13 Кроасан бр. 400 
Произведен по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

14 Нектар л. 1700 

Произведен по ТД на производителя. Да съдържа 100% плодови 

и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови нектари, 

в които съдържанието на моно и дизахариди не надвишава 20 % от 

общата маса. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие 

с Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с 

ПМС № 219 от 24.09.2002 г. 

15 Боза /бутилка 1 л./ л. 130 

Произведена по ТД на производителя, от пшенично брашно, вода, с 

натурални подсладители с характерен вкус, с бежов цвят, в 

пластмасови бутилки. 

16 
Овесени ядки натурални /опаковка 

0,500 кг./ 
кг. 20 

Произведен по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

17 Мюсли /опаковка 0,500 кг./ кг. 20 
Произведен по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

18 Корнфлейкс /опаковка 0,500 кг./ кг. 30 
Произведен по ТД на производителя. Без наличие на складови 

вредители и и/или следи от такива. 

19 Конфитюр /0,360 кг./ бр. 370 

Да отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите 

конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45/21 февруари 

2003 г. Не се допуска захаросване, пяна, мехурчета от въздух, 



 

наличие на семки, костилки и плодови кожици. Цвят – характерен 

за плода, със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредба № 

9/16.09.2011г. 

20 Мармалад /0,360 кг./ бр. 70 

Да отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите 

конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45/21 февруари 

2003 г. Не се допуска захаросване, пяна, мехурчета от въздух, 

наличие на семки, костилки и плодови кожици. Цвят – характерен 

за плода, със съдържание на плод 60%, да отговаря на Наредба № 

9/16.09.2011 г. 

21 Натурален сок – 100 %  /1 л./ л. 200 

Произведен по ТД на производителя. В кутии тетрапак от 1 литър. 

Концентриран, пастьоризиран сок, без добавена захар, без 

консерванти с концентрация 100%. 

22 Орехови ядки кг. 10 

Произведени по ТД на производителя. Да са цели, здрави, чисти, 

нормално развити; да имат цвят, характерен за продукта; да имат 

вкус и мирис, характерни за продукта, без специфичен мирис и 

привкус; да нямат странични примеси; да са неповредени от 

насекоми или гризачи; да няма наличие на живи вредители. 

23 Билков чай /кутия по 20 бр./ бр. 200 
Произведен по ТД на производителя. Без оцветители и овкусители, 

без кофеин. 

24 Черен пипер /опаковка 0,010 кг./ кг. 10 

Произведен по ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

25 Червен пипер /опаковка 0,100 кг./ кг. 20 
Произведен по ТД на производителя. Сладък, багрилно вещество в 

единица по ASTA- не по-малко от 125. Влага в  % не повече от 10. 

26 Чубрица /опаковка 0,010 кг./ кг. 10 

Произведен по ТД на производителя. Сушени и наронени цели или 

начупени листа от растението градинска чубрица. Да е опакована в 

чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, 

но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

27 Магданоз /опаковка 0,010 кг./ кг. 20 

Произведен по ТД на производителя.  Да е опакован в чисти 

пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

28 Джоджен /опаковка 0,010 кг./ кг. 2 

Произведен по ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

29 Дафинов лист /опаковка 0,008 кг./ кг. 1 Произведен по ТД на производителя.Да е опакован в чисти пакети, 



 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

30 Кимион /опаковка 0,010 кг./ кг. 2 

Произведен по ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

31 Канела /опаковка 0,010 кг./ кг. 1 

Произведен по ТД на производителя. Да е опакована в чисти 

пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

32 Ванилия /опаковка 0,002 кг./ кг. 1 

Произведена по ТД на производителя.  Да е опакована в чисти 

пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

33 Оцет винен 0,700 бр. 120 

Произведен по ТД на производителя.  Получен чрез оцетно-кисела 

ферментация на гроздово вино. Бистрота-бистър, без утайка. Цвят-

виненочервен. Вкус и мирис – кисел, характерен за оцета. 

34 Сол готварска, йодирана кг. 170 

Да отговаря на Наредбата за изискванията към състава и 

характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС № 23 

от 30 януари 2001г.(ДВ., бр.11 от 2001г.) или еквивалентна ТД на 

производителя. 

35 Какао на прах /опаковка 0,050 кг./ кг. 1 Произведено по ТД на производителя. 

36 Мая за хляб /опаковка 0,010 кг./ кг. 1 Произведена по ТД на производителя. 

37 Мая /опаковка 0,042 кг./ кг. 10 Произведена по ТД на производителя. 

38 Сода бикарбонат /опаковка 0,100 кг./ кг. 5 

ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп 

или загуба на влага и летливи вещества. 

39 Амонячна сода /опаковка 0,010 кг./ кг. 1 Произведена по ТД на производителя. 

40 Бакпулвер /опаковка 0,010 кг./ кг. 2 

ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп 

или загуба на влага и летливи вещества. 

41 
Зеленчукова подправка  /опаковка 

0,090 кг./ 
кг. 140 Произведена по ТД на производителя. 

42 
Подправка – универсална /опаковка 

0,070 кг./ 
кг. 3 Произведена по ТД на производителя. 

43 Бахар  бр. 50 Произведен по ТД на производителя. 

44 Чесън на прах /опаковка 0,008 кг./ кг. 1 Произведен по ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, 



 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

45 Копър сух /опаковка 0,010 кг./ бр. 30 

Произведен по ТД на производителя. Да е опакован в чисти пакети, 

направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 

46 
Лимонена киселина /опаковка 0,010 

кг./ 
кг. 1 

Произведена по ТД на производителя. Да е опакован в чисти 

пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества. 
 

 

Специфични изисквания към храните, които ще се доставят: 

- Птичите яйца трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца, 

Регламент (ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (OB L 163, 24.6.2008 г. ) и на приложение ІІІ, секция Х 

на Регламент (ЕО) № 853/2004.  

- Птичите яйца, които се използват в детските заведения и училищата, трябва да са клас "А". 

- Птичите яйца трябва да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни след датата на снасяне. 

- Птичите яйца трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им (от +5 °C до 

+18 °C). 

- Храните, които се предлагат в детските заведения и училищните столове, за които няма утвърден стандарт, трябва да са 

произведени по технологична документация. 

- Храните да са надлежно етикетирани и маркирани, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните, приета с ПМС № 383/04.12.2014 г., ДВ бр. 102/12.12.2014 г. 

- Доставяните храни да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на 

действащите нормативни документи и не пренасят в храната свои съставни части в количества, които представляват 

опасност за човешкото здраве или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните й 

характеристики. 

- Всяка партида доставени храни да се придружава с документ за произход, за качество и безопасност. 

- Доставяните храни да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% от целия срок на годност. 


