
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" №3, 

тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet krichim@abv.bg 

Приложение № 1 

ОДОЬРЯВ 

АТАНАС КАЛЧЕВ 
Кмет на община Кричим 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, 

Домашен социален патронаж, финансирани от бюджета на община Кричим и 
обществена трапезария - финансирана от Агенция за социално подпомагане през 

2014 г." 
Храни и хранителните продукти, се доставят франко склада на детска млечна 

кухня, домашен социален патронаж и обществена трапезария с МПС, отговарящи на 
изискванията за превоз на съответния вид храни. 

В склада на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Обществена 
трапезария - крайни получатели, се доставя и приема само продукция екстра или първо 
качество, съобразно изискванията на БДС, отраслови норми, Закона за храните, 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, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата изд. 
от МЗХ, Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, 
ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и 
контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, Наредба № 
1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба № 23/17 май 2001 
г. за изискванията за етикирането и представянето на храните на посочените в техническата 
спецификация изисквания, както и на други приложими към момента на доставката закони, 
подзаконови актове и стандарти за качество. 

Доставяните храни и хранителните продукти посочени в Приложение 1, 
задължително се придружават от сертификат за произход, качество и срок на годност в 
съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. 

Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за транспортиране на 
съответния вид стока. 

Към датата на доставката хранителните продукти да са с остатъчен срок на 
годност не по-малко от 80 %. 
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№ 
по 
ред 

асортимент 

::::: Т~Т~~ - г . - . г . г 7 . : 

Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. кисело мляко - 2 % в пластмасови кофички от 0,400 
кг килограм 3 520 

2. 
българско кисело 
мляко -3 ,6 % -БДС 
12:2010 

в пластмасови кофички от 0,500 
кг /БДС/ килограм 800 

3. 
пастьоризирано 
прясно мляко 3 % 
(плик) 

в плик от 1,000 литър литър 1 690 

4. 
пастьоризирано 
прясно мляко 3 % 
(кутия) 

в кутия от 1,000 литър литър 150 

.Vi
no 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. кашкавал - пита добре узрял, вакуумиран, в 
полиетиленова опаковка килограм 25 

2. масло краве в полиетиленова опаковка килограм 90 

3. масло краве- пакет със 75% масленост, опаковка от 
0,125 кг килограм 180 

4. българско краве 
сирене-БДС 15:2010 

по БДС бяло саламурено - в 
полиетиленова опаковка килограм 40 

I 

-
по 
ре д 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. Агнешка дроб сърма 

не се допуска започнало 
размразяване и омекване, с 

ненарушена цялост на 
опаковката или повредена 

опаковка 

килограм 125 

2. кайма 

смес: 40 % говеждо месо и 60 % 
свинско месо, със специфичен 

цвят, ненарушена цялост на 
опаковката или повредена 

групова опаковка 

килограм 680 

3. колбас - „Камчия" 

не повече от 16 % мазнини и 
намалено съдържание на сол, не 

повече от 1,5%, с чиста 
повърхност, без петна с кафяво -

червеникав цвят 

килограм 180 

4. кренвирши с чиста повърхност, без петна, с 
кафяво - червеникав цвят килограм 230 

5. кюфте сурово 0.060 гр.,60 % говеждо 
месо и 40 % свинско месо килограм 220 



6. кебапче сурово 0.060 гр.,60 % говеждо 
месо и 40 % свинско месо килограм 220 

7. наденица - варено 
пушена 

с чиста повърхност, без петна, с 
кафяво - червеникав цвят килограм 250 

8. пилешки бутчета, BG 

бледожълти, без повреди, като 
не се допуска започнало 

размразяване и омекване, с 
ненарушена цялост на 

опаковката или повредена 
групова опаковка, а размерите 
да отговарят на първо качество 

килограм 2 750 

9. пилешки бутчета, 
внос 

бледожълти, без повреди, като 
не се допуска започнало 

размразяване и омекване, с 
ненарушена цялост на 

опаковката или повредена 
групова опаковка, а размерите 
да отговарят на първо качество 

килограм 930 

10. пилешко филе 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 20 

11. пуешко филе 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 55 

12. 
риба скумрия, 

замразена - 400-600 
гр. 

неизчистена с глави, със свеж 
мирис, като не се допуска 
започнало размразяване и 

омекване, с ненарушена цялост 
на опаковката или повредена 

групова опаковка 

килограм 350 

13. свинско месо за 
готвене-рагу светло червено, без ципи, свежо килограм 180 

14. свински месо светло червено, без ципи, свежо килограм 260 
16. телешко месо тъмно червено, без ципи, свежо килограм 260 

17. телешки салам 

не повече от 16 % мазнини и 
намалено съдържание на сол, не 

повече от 1,5%, с чиста 
повърхност 

килограм 200 

CO
 агнешко месо с чиста повърхност, свежо и 

прясно, с характерен цвят килограм 20 

19. заешко месо 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 20 

20. филе бяла риба добре почистено, със свеж 
мирис килограм 45 

21. филе Хек добре почистено, със свеж 
мирис килограм 95 

22. филе скумрия добре почистено, със свеж 
мирис килограм 92 

23. шницел пилешки 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 400 

24. яйца - размер L кокоши, с тегло 50 грама, с 
характерен цвят, без мирис брой 6 700 



ЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /ВЕЗ 

№ 
по 
ред 

асортимент 
Характеристика на 

продукта мярка 

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД 
за 1г. в кг., 6р./от-до/ № 

по 
ред 

асортимент 
Характеристика на 

продукта мярка 
01.12-
28.02 

01.03-
31.05 

01.06-
31.08 

01.09-
30.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. банани 
не се допускат плодове със 

загниване и напетнявания по 
кората 

килограм 65 65 65 65 

2. броколи пресни и свежи килограм 5 5 5 5 

3. брюкселско 
зеле пресни и свежи килограм 5 5 5 5 

4. гъби пресни и свежи килограм 5 5 5 5 
5. дини здрави и чисти килограм 0 0 50 30 

6. домати -
пресни пресни и здрави килограм 20 30 50 50 

7. зеле цели зелки, пресни и чисти килограм 140 140 140 140 

8. зелен лук пресни и свежи стръкове на 
връзка от 10 стръка връзка 145 145 0 0 

9. зелен фасул пресни и свежи цели чушки килограм 0 0 30 30 
10. кайсии здрави плодове килограм 0 20 70 10 

11. картофи 
в мрежести полиетиленови 

торби, свежи, чисти, без 
почва 

килограм 825 825 400 600 

12. карфиол цели зелки, пресни и чисти килограм 10 10 10 10 

13. краставици 
пресни и здрави, без видими 

следи от препарати за 
растителна защита 

килограм 80 80 60 80 

14. кромид лук 
със здрави луковици, в 

мрежести полиетиленови 
торби 

килограм 415 400 160 415 

15. круши здрави плодове килограм 0 0 10 10 

16. магданоз пресни и свежи стръкове на 
връзка връзка 140 140 100 130 

17. моркови пресни кореноплоди килограм 200 200 60 200 

18. 
Пипер 

„Капия"-
червен 

в техническа и ботаническа 
зрялост и пресни килограм 18 19 19 19 

19. 
Пипер 

„Капия" -
зелен 

в техническа и ботаническа 
зрялост и пресни килограм 18 19 19 19 

20. патладжани пресни и здрави килограм 0 0 20 30 
21. помело здрави плодове килограм 10 10 0 0 
22. портокали здрави плодове килограм 73 73 30 74 

23. праз лук здрави стръкове на връзка 10 
стръка килограм 50 50 0 50 

24. праскови , здрави плодове килограм 0 0 10 10 

25. пъпеши не се допускат недозрели и 
наранени плодове килограм 0 0 40 20 

26. сини сливи здрави плодове килограм 0 0 10 10 
27. спанак без замърсявания от почва килограм 0 74 73 53 



28. тикви здрави плодове, без 
натъртвания, килограм 45 45 45 45 

29. тиквички пресни и здрави килограм 35 90 90 65 
30. целина свежа, чиста, без почва връзка 30 30 30 30 

31. чесън 
сухи стъбло и луковица, 
както и суха обвивка на 

всяка скилидка 
килограм 2 2 2 2 

32. ябълки здрави плодове килограм 45 45 45 45 

№ 
по 
ред 

асортимент 

з:-.ю:.;:>:1'"' - 7 . п т ^ 

Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. хляб - бял 
форма продълговата, с тегло от 

0,650 кг, всеки хляб (нарязан) да 
бъде поединично опакован 

килограм 8 020 

2. закуска/баничка 
със сирене/ 

добре изпечени, в индивидуални 
полиетиленови опаковки 0,140 гр брой 120 

3. 
кифли с 

мармалад/ 
шоколад 

добре изпечени, в индивидуални 
полиетиленови опаковки от 0,140 гр брой 120 

4. козунак съС специфични вкусови качества и 
характерен цвят от 0,500 кг брой 130 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 

1. бишкоти в целофанени или фолирани пликчета 
от 1,000 кг килограм 20 

2. бахар в целофанени или фолирани пликчета 
от 0,010 кг , пакетче 20 

3. бисквити 
„Закуска" 

в целофанени или фолирани пликчета 
от 0,330 кг пакетче 210 

4. брашно бяло пшенично - тип 500, в хартиени 
пликове от 1,000 кг килограм 260 

5. бульон -
зеленчуков във фолирани опаковки от 0,010 кг. брой 130 

6. бульон - пилешки във фолирани опаковки от 0,010 кг. брой 130 
7. ванилия пергаментова опаковка от 0,002 кг пакетче 90 

галета в целофанени или фолирани пликчета 
от 0,200 кг пакет 120 

9. грах замразен в целофанени или фолирани пликчета 
от 1,000 кг килограм 300 

10. грах стерилизиран опаковка 0,680 кг килограм 48 

11. грис пшеничен, в хартиени пликове от 
0,400 кг. килограм 40 

12. гювеч 
стерилизиран опаковка 0,680 кг килограм 390 
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13. дафинов лист овални, продълговати листа във 
фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 30 

14. джоджен сух сух, в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 120 

15. домати 
стерилизирани 

стерилизирани, без плододръжки и 
остатъци от цветове, в буркани от 

0,680 кг 
килограм 1 400 

16. елда 

в целофанена опаковка от 1,000 кг, 
като не се допуска механични 

примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 8 

17. захар - кристална еднородни кристали в целофанени 
пликове от 1,000 кг килограм 190 

18. Захар - кафява еднородни кристали в целофанени 
пликове от 0,500 кг килограм 50 

19. зелен фасул -
консерва опаковка 0,680 кг килограм 900 

20. Замразен 
зеленчуков микс 

в целофанени или фолирани пликчета 
от 0,400 кг килограм 25 

21. зрял боб - лющен 

в целофанен плик от 1,000 кг, бял, без 
начупени зърна, без наличие на 

примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 55 

22. зрял боб 

в целофанен плик от 1,000 кг, бял, без 
начупени зърна, без наличие на 

примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 170 

23. какао 
със светлокафяв цвят, с характерен 
вкус, в пликчета от литографиран 

станиол от 0,040 кг 
килограм 10 

24. канела 
със светлокафяв цвят, с характерен 
вкус, в опаковка от литографиран 

станиол от 0,010 кг 
килограм 10 

25. кисело зеле без странични примеси и утайка, в 
буркани от 1,600 кг килограм 240 

26. кимион млян, във фолирани опаковки от 0,010 
кг пакетче 60 

27. кленов сироп разфасовка от 0.250 мл. литър 3 

28. конфитюр 
над 45 % плодово съдържание и 

добавена захар до 50 %, в буркан от 
0,318 кг 

килограм 370 

29. копър млян и пресят, във фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 50 

30. кисели 
краставички 

стерилизирани, без плододръжки и 
остатъци от цветове, в буркани от 

0,680 кг 
килограм 84 

31. леща 

в целофанен плик от 1,000 кг , без 
начупени зърна, без наличие на 

примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 190 

32. локум -
обикновен 

с паралелепипедна форма, с мека и 
еластична консистенция, в опаковка 

от 0,140 гр 
кутия 180 

33. лютеница еднородна пюреобразна смес в 
буркани от 0,318 кг килограм 430 

34. лютеница еднородна пюреобразна смес в бидон 
от 5,00 кг килограм 50 

35. магданоз сух млян и пресят, във фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 80 



36. макарони в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 30 

37. макарони -
пълнозърнести 

без оцветители в целофанени пликове 
от 0,400 кг килограм 10 

38. мармалад шипков над 60 % плодово съдържание в 
буркан от 0,318 кг килограм 360 

39. маслини черни на цвят, средни саламурени, с 
размер не по-малки от 1,5 см килограм 70 

40. мляко преходно мляко преходно на прах в целофанени 
или фолирани пликчета от 0,200 кг опаковки 40 

41. нахут опаковка 0,680 кг килограм 20 

42. нишесте прахообразно, с безвредни 
оцветители, в опаковка от 0,070 кг пакетче 2 300 

43. олио 

слънчогледово рафинирано, с 
мазнини 99,9 - 100 %, бистро, без 
утайки, до златистожълт цвят, в 
пластмасови бутилки от 1,000л 

литър 50 

44. олио 

слънчогледово рафинирано, с 
мазнини 99,9 - 100 %, бистро, без 
утайки, до златистожълт цвят, в 
пластмасови бутилки от 5,000л 

литър 410 

45. ориз 

в целофанена опаковка от 1,000 кг, 
като не се допуска механични 

примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 340 

46. оцет - винен 
с характерен цвят, бистър, без 

утайка, в пластмасова бутилка от 
0,700 л 

литър 15 

47. пипер консерва без странични примеси, в буркани от 
0,680 кг килограм 24 

48. червен пипер 
/прахообразен/ 

нелютив, хомогенен продукт в 
полиетиленови пликове от 0,100 кг пакетче 300 

49 пипер черен млян и пресят, във фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 60 

50. пастет консерва 
с еднородно смляна маса, със 

специфичен вкус и с тегло от 0,180 кг 
на брой 

килограм 350 

51. риба консерва 
„Скумрия" консерва от 160 гр килограм 400 

52. сок „Арония" Концентрат 100 % плодово 
съдържание литър 10 

53. Сол йодирана, без механични примеси, в 
полиетиленови пликове от 1,000 кг килограм 160 

54. тахан халва тахан, с добра консистенция, в 
полиетиленови опаковка килограм 50 

55. фиде в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 270 

56. Чубрица ронена-суха, в целофанени или 
фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 140 

57. шоколад . в хартиена опаковка 0,120 кг килограм 300 

58. шоколадови 
вафли 

ненатрошени, с шоколадово 
покритие, с тегло до 0,055 кг брой 270 

59. ябълкова каша в целофанени пликове от 0,200 кг килограм 10 
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