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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 транспортни средства, 
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 Закопа за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, Наредба № 21/15.10.2002г. за 
специфичните критерии и изисквания за чистотата на добавките, предназначени за влагане в 
храни; Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на 
хранителната информация при етикетирането на храните. Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за 
максимално допустимите количества замърсители в храните; Наредбата за специфичните 
изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани 
на пазара; Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара 
на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към напитките от плодове 
(приета с ПМС № 219/2002 г.). Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, 
мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.); 
Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, на 
изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими към 
момента на доставката закони, подзаконови актове, 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 %. 

1 

mailto:krichim@abv.bg


позиция I - мляко и МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количес 
тво 

1 

Мляко краве 
кисело българско 
2% 

в пластмасови кофички от 0,400 кг - БДС или 
еквивалентна ТД на производителя, българско с 
масленост не по малко от 2%, с гладка блестяща 
повърхност със или без слабо забележим слой от 
млечна мазнина, цвят - бял с различни нюанси 
на кремав оттенък, гладка повърхност, със или 
без слабо отделяне на млечен серум, плътен и 
гладък вид на коагулума с консистенция след 
разбиване хомогенна, вкус и аромат-
специфични, приятно млечнокисели; сухо 
вещество - не по-малко от 11,8 %;- съдържание 
на млечен белтък - не по-малко от 3,2 %; 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допускат 

брой 1 400 

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

в пластмасови кофички от 0,400 кг. - БДС 
12/2010 или еквивалентна ТД на производителя, 
българско с масленост не по малко от 3,6%, с 
гладка блестяща повърхност със или без слабо 
забележим слой от млечна мазнина, цвят - бял с 
различни нюанси на кремав оттенък, гладка 
повърхност, със или без слабо отделяне на 
млечен серум, плътен и гладък вид на коагулума 
с консистенция след разбиване хомогенна, вкус и 
аромат - специфични, приятно млечнокисели; 
сухо вещество - не по-малко от 11,8 %;-
съдържание на млечен белтък - не по-малко от 
3,2 %; 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допускат 
Срок на трайност - до 20 /двадесет/ дни от датата 
на производство, при температура от 20С до 60С. 
Опаковано в полистиренови кофички с 
вместимост - 0,400 кг., от материали 
предназначени за контакт с храни, съобразно 
Наредба № 3/2007г. и № 2/2008г.на МЗ и 
Министерството на околната среда водите. 

брой 900 

3. 
Пастьоризирано 
прясно мляко 3 % 
(илик) 

в плик от 1,000 литър; БДС 11-87 или 
еквивалентна ТД на производителя. 
Пастьоризирано с масленост не по- малко от 
3,0%; еднородна течност без утайка; цвят- бял 
със слабо кремав оттенък; вкус - слабо 
сладникав, без страничен привкус; мирис -
специфичен. 

литър 820 

4. 
Пастьоризирано 
прясно мляко 3 % 
(кутия) 

в кутия тетрапак от 1,000 литър; БДС 11-87 или 
еквивалентна ТД на производителя. 
Пастьоризирано с масленост не по- малко от 
3,0%; еднородна течност без утайка; цвят- бял 
със слабо кремав оттенък; вкус - слабо 
сладникав, без страничен привкус; мирис -
специфичен. 

литър 50 

5. 
Кашкавал 
„Витоша" от краве 
мляко - пита 

добре узрял, вакуумиран, в полиетиленова 
опаковка; вънщна повърхност - гладка, чиста, с 
добре оформена кора, допускат се леки 

килограм 120 



грапавини, без ослизяване и тъмни петна. 
Кехлибарено жълт цвят на кората без покритие; 
цвят и строеж на разрезната повърхност: гладка с 
еднороден строеж и равномерен кремавожълт 
цвят, без замърсявания, без открояване на 
отделните пластове; вкус и аромат - специфичен, 
добре изразен аромат на зрял кашкавал, умерено 
солен вкус, без страничен привкус и мирис; 
сухо вещество не по-малко от 56%; масленост в 
сухото вещество не по-малко от 45%; без 
съдържание на растителни мазнини; 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допуска 
- сол, %), в общата маса на кашкавала - от 1,5 до 
2,6 
- патогенни микроорганизми в т.ч. салмонелни 
бактерии стафилокоови ентеротоксини - не се 
допускат 

6. 

Кашкавал 
„Витоша" от краве 
мляко 

БДС 14/2010 или еквивалентна ТД на 
производителя. Във вакумтермични опаковки в 
полимерно фолио по 1 кг.; Форма - блокчета с 
паралелепипедна или цилиндрична форма от 1 
/един/ кг.; външна повърхност - гладка, чиста, с 
добре оформена кора, допускат се леки 
грапавини, без ослизяване и тъмни петна. 
Кехлибарено жълт цвят на кората без покритие; 
цвят и строеж на разрезната повърхност: гладка с 
еднороден строеж и равномерен кремавожълт 
цвят, без замърсявания, без открояване на 
отделните пластове; вкус и аромат - специфичен, 
добре изразен аромат на зрял кашкавал, умерено 
солен вкус, без страничен привкус и мирис; 
сухо вещество не по-малко от 56%; масленост в 
сухото вещество не по-малко от 45%; без 
съдържание на растителни мазнини; 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допуска 
- сол, %, в общата маса на кашкавала - от 1,5 до 
2,6 
- патогенни микроорганизми в т.ч. салмонелни 
бактерии стафилококови ентеротоксини - не се 
допускат 
Срок на минимална трайност - 12 месеца от 
датата на производство 

килограм 

7. Масло краве 

в полиетиленова опаковка; БДС 13-83 или 
еквивалентна ТД на производителя. Цвят -
светложълт до бял. Мирис - специфичен. 
Масленост като млечни мазнини, не по-малко от 
82% от сухото вещество. Водно съдържание не 
повече от 45%, без консервиращи и багрилни 
вещества, без растителни мазнини. 

килограм 140 

Масло краве 0,125 
кг. в пакет 

разфасовка - пакетчета по 0.125 кг. във фолирана 
опаковка; БДС 13-83 или еквивалентна ТД на 
производителя. Цвят - светложълт до бял. Мирис 
- специфичен. Масленост като млечни мазнини, 
не по-малко от 82% от сухото вещество. Водно 
съдържание не повече от 45%, без консервиращи 
и багрилни вещества, без растителни мазнини. 

брой 520 

9. Българско краве 
сирене 

по ТД на производителя, форма -
паралелепипедни парчета; с маса, kg - 0,900 ± килограм 85 



0,100; 
Външен вид на парчетата - добре оформени, 
лесно се отделят и не се ронят и разпадат, без 
повърхностно замърсяване; консистенция при 
180С - 200С - умерено твърда, еластична; 
повърхност, строеж и цвят - гладка с порцеланов 
лом, без или с единични бактериални шупли; 
вкус и аромат- специфични за зряло сирене, 
умерено солен и приятно изразен млечнокисел 
вкус; 
- сухо веш,ество, % - не по-малко от 46 % 
- масленост в сухото вещество- не по-малко от 44 
% без съдържание на растителни мазнини 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допускат. 

10. 
Българско краве 

сирене - БДС 
15:2010 

по БДС 15/2010 или еквивалентна ТД на 
производителя, форма - паралелепипедни 
парчета; с маса, kg - 0,900 ± 0,100; 
Външен вид на парчетата - добре оформени, 
лесно се отделят и не се ронят и разпадат, без 
повърхностно замърсяване; консистенция при 
180С - 200С - умерено твърда, еластична; 
повърхност, строеж и цвят - гладка с порцеланов 
лом, без или с единични бактериални шупли; 
вкус и аромат- специфични за зряло сирене, 
умерено солен и приятно изразен млечнокисел 
вкус; 
- сз^о вещество, % - не по-малко от 46 % 
- масленост в сухото вещество- не по-малко от 44 
% без съдържание на растителни мазнини 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не 
се допускат. 

килограм 20 

Предприятията произвеждащи млечните продукти да са включени в списъка на 
одобрените от Агенцията по безопасност на храните предприятия за производство на млечни 
продукти по БДС. 

Всички останали млечни продукти и прясно пастьоризираното мляко, за които 
Възложителя не изисква да са по БДС или за тях няма БДС, да са произведени по ТД, която 
отговаря на изискванията за сурово мляко и в предприятия отговарящи на приложение III, секция 
IX, глава I, т. III на Регламент 853/2004 г. 

Всички млечни продукти да са произведени от сурово мляко, без добавка на растителни 
мазнини, консерванти, синтетични оцветители (избелители) и синтетични подсладители. 

ПОЗИЦИЯ II - МЕСО и МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ 
КОНСЕРВИ/ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количес 
тво 

1 2 3 4 5 

1. Агнешка дроб 
сърма (комплект) 

по БДС 9886-72 или еквивалент на производителя, от 
губпродукти (сърце, бял дроб, черен дроб, далак, 
момици и було) замразени /до достигане на 
гемпература в дълбочина на продукта не по-висока от 
минус 18° С/, не се допуска започнало размразяване и 
омекване, с ненарушена цялост на опаковката или 
повредена опаковка; със запазена форма и цялост на 
съставните компоненти, без кръвни съсиреци, 
замърсявания и патологични изменения .В 
полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 125 



2. Кайма 60%тел. и 
40% св. 

3. 

Кайма „Стара 
планина" 60% 
говеждо месо и 
40% свинско месо 

БДС 7220-81 или еквивалентна ТД на 
производителя, 60% телешко, 40% свинско, 
опаковано. Външен вид - хомогенна маса с 
равномерно разпределени парченца месо и 
тлъстини. Цвят - бледокафяв до червен. Вкус -
умерено солен. Мирис - свойствен за прясно месо. 
Без съдържание на соев протеин, вода в % от 
общата маса до 60%, масленост в %> от сухото 
вещество до 55%. 

килограм 680 

4. Колбас „Камчия" 

По БДС „Стара планина"; Хомогенна маса с 
равномерно разпределение на парченцата месо и 
тлъстини, с бледорозово-кафяв цвят със сив 
оттенък, охладена, смес 60% говеждо/40% свинско 
месо, Вкус - умерено солен. Мирис - свойствен за 
прясно месо. Без съдържание на соев протеин, вода 
в % от общата маса до 60%, масленост в % от 
сухото вещество до 55%. Доставка на опаковки 
0,250 и 0,500 кг. 

5. Кренвирши 

по ТД на производителя, от свинско месо без 
сухожилия, лой и фасции. Чиста гладка повърхност 
без повреди, без маслено изпотяване и празнини 
под обвивката, с цвят на изкуствената обвивка. 
Пълнежната маса без празнини и шупли, 
сухожилия, фасции и разтопени мазнини! 
Парченцата полутлъсто свинско месо са равномерно 
разпределени. Не повече от 16 % мазнини и 
намалено съдържание на сол, не повече от 1,5%, с 
чиста повърхност, без петна с кафяво - червеникав 
цвят, водно съдържание не повече от 62%. Мирис -
специфичен и приятен. 

килограм 300 

килограм 

6. Кюфте 0,080 кг. 

по ТД на производителя, от свинско месо без 
сухожилия, лой и фасции. Чиста гладка повърхност 
без петна, повреди и необичайни грапавини. Водно 
съдържание не повече от 62%. Цвят - кафяво -
червеникав. Мирис - специфичен и приятен. В 
полиетиленови пликове. 

100 

килограм 

'урово, охладено 0.080 кг. за 1 бр.; по БДС 12704-705 
или еквивалентна ТД на производителя. 
Полуфабрикат от свинско /40%/ и телешко /60%/ 
месо, сол, лук кромид зрял и подправки. Външен вид 

чиста гладка повърхност без разкъсвания. Цвят -
зледо кафяво-червен. Мирис и вкус - свойствен. 

7. Кебапче 0,080 кг. 

урово, охладено 0.080 кг. за 1 бр.; по БДС 12704-
V05 или еквивалентна ТД на производителя. 
Полуфабрикат от свинско /40%/ и телешко /60%/ 
месо, сол, лук кромид зрял и подправки. Външен вид 
^ чиста гладка повърхност без разкъсвания. Цвят -
бледо кафяво-червен. Мирис и вкус - свойствен. 

130 

брой 

9. 

Наденица - варено 
нушена 

Пилешки бутчета, 
дълбоко замразени 

поТД на производителя. Наденица от свинско месо 
и сланина, с приятен вкус и лек аромат на 
подправки, с цилиндрична дъгообразна форма, с 
дължина 16-20 см., водно съдържание не повече от 
60%, масленост не повече от 60 %, белтък не по-
малко от 21%) и готварска сол не повече от 2,2 %. 
Чиста гладка повърхност без петна, повреди и 
необичайни грапавини. В полиетиленови пликове. 

200 

брой 200 

килограм 

по БДС 12180-74 или еквивалентна ТД; отговаря на 
следните изисквания за анатомични граници и 
външен вид: 
- замразени при температура минус 18 градуса С; 

килограм 

150 

1 900 



- от тазобедрената става до тарзалната става; 
- кожата е кремаво жълта, без разкъсвания, с нето 
тегло около 0,250 кг. за брой. Доставка на максимум 
6 бр. в опаковка. 

10. Пилешки бутчета, 
охладени 

по БДС 12180-74 или еквивалентна ТД; отговаря на 
следните изисквания за анатомични граници и 
външен вид: 
- охладени при температура 5 градуса С; 
- от тазобедрената става до тарзалната става; 
- кожата е кремаво жълта, без разкъсвания, с нето 
тегло около 0,250 кг. за брой. Доставка на максимум 
6 бр. в опаковка. 

килограм 20 

11. Пилешко филе 
охладено 

БДС 12180-74 или еквивалентна ТД на 
производителя. Външен вид - свеж, мирис -
специфичен за прясно месо, без разкъсвания. 
Опаковка - в полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 20 

12. Пуешко филе 
дълбоко замразено 

БДС 12180-74 или еквивалентна ТД на 
производителя. Външен вид - свеж, мирис -
специфичен за прясно месо, без разкъсвания. 
Опаковка - в полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 20 

13. 
Риба скумрия, 

замразена - 300-
600 гр./бр. 

БДС 5915-82 или еквивалентна ТД; тегло от 300 до 
600 гр. на 1 бр. Цяла, непочистена, с глави, 
замразена с температура минус 18 градуса С, със 
свеж мирис, като не се допуска започнало 
размразяване и омекване, с ненарушена цялост на 
опаковката или повредена групова опаковка, 
доставка максимум 5 кг. в опаковка. 

килограм 210 

14. Свински бут без 
кост охладен 

БДС 4349-78 или еквивалентна ТД на 
производителя, от екстра качество месо, без 
наличие на сланина. Цвят и мирис съответстващ на 
прясно месо. Опаковано в полиетилен. 

килограм 210 

15. Свински бут с кост 
охладен 

БДС 4349-78 или еквивалентна ТД на 
производителя, от екстра качество месо, без 
наличие на сланина. Цвят и мирис съответстващ на 
прясно месо. Опаковано в полиетилен. 

килограм 260 

16. Телешко месо 
охладено 

БДС или еквивалентна ТД на производителя. Месо 
отделено от бута на животно до 2 г. възраст, 
състоящо се от полуципестия мускул, нежния 
мускул, приближителя и др. Границите да минават 
по задния ръб на шивашкия мускул и задния ръб на 
полуципестия мускул. Опакован в полиетилен. 

килограм 190 

17. Телешки салам 

по ТД на производителя, от телешко месо без 
сухожилия, лой и фасции. Чиста гладка повърхност 
без повреди, без маслено изпотяване и празнини 
под обвивката, с цвят на изкуствената обвивка. 
Пълнежната маса без празнини и шупли, 
сухожилия, фасции и разтопени мазнини. Не повече 
от 16 % мазнини и намалено съдържание на сол, не 
повече от 1,5%, с чиста повърхност 

килограм 60 

18. Агнешко месо 
охладено 

с чиста повърхност, свежо и прясно, с характерен 
цвят; БДС 553-86 или еквивалентна ТД на 
производителя, трупно, охладено, без видими 
механични повреди. С цвят и мирис на прясно месо. 

килограм 5 

19. Заешко месо 

ТД на производителя. Външен вид - свеж, мирис -
специфичен за прясно месо, без разкъсвания. 
Опаковка - в полиетиленови пликове, без видими 
механични повреди, като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 10 

20. Филе бяла риба БДС 5915-82 или еквивалентна ТД на килограм 20 



производителя, единични филета, без кожа, 
гръбначни кости и вътрешности, филетирана, 
замразена при температура минус 18 градуса. 

21. Филе Хек 
БДС или еквивалентна ТД на производителя, 
единични филета, без кожа, гръбначни кости и 
вътрешности, филетирана, замразена при 
температура минус 18 градуса. 

килограм 45 

22. Филе скумрия 
БДС 5915-82 или еквивалентна ТД на 
производителя, единични филета, без кожа, 
гръбначни кости и вътрешности, филетирана, 
замразена при температура минус 18 градуса. 

килограм 45 

23. Шницел пилешки 
По ТД на производителя, от мляно пилешко месо; 
без видими механични повреди, като не се допуска 
започнало размразяване и омекване 

брой 270 

24. Яйца кокоши 
размер L 

БДС 358-80 или еквивалентна ТД на производителя. 
Яйцата да бъдат клас "А", "пресни", с нормална, 
чиста, неповредена черупка, която да е маркирана 
съгласно Наредба №1/09.01.2008 г. Опаковка -
картонени кори по 30 бр. 

брой 3 500 

ПОЗИЦИЯ 1П - ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/ 

№ 
по асортимент Характеристика на продукта мярк 

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД 
за 1г. в кг., бр./от-до/ 

ред 
асортимент Характеристика на продукта 

а 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. Авокадо 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части, с типична форма и оцветяване, 
да са напълно узрели. 

5 
й 
6 о g 
и 

5 5 5 5 

2. Банани 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части, с типична форма и оцветяване, 
да са напълно узрели. 

S 
а 
о 
4 5 « 

95 85 85 95 

3. Броколи 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
С твърдо стебло и цветчета, с равномерен зелен 
цвят, без жълти оттенъци. 

СЗ 
& 

о 

и 

5 5 5 5 

4. Брюкселск 
0 зеле 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Добре развити, без петна, без повреди от 
измръзване 

5 

6 
О 
§ 
Ui 

5 5 5 5 



5. Гъби 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Култивирани нечурки: клас първи; да бъдат с 
добро качество - цели гъби, със затворени 
гуглички, без петна, със здраво пънче, 
прикрепено към гугличката, здрави, чисти, без 
вредители и повреди, предизвикани от тях, без 
присъствие на чужди частици, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да притежават всички 
основни характеристики и свойства, типични за 
сорта или търговския тип; 

5 
6 о 10 10 10 10 

6. Дини 

7. Домати -
пресни 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, ненапукани, ненабити с 
характерна за сорта форма. Тегло на 1 брой - не 
по-малка от 4 кг. 

8. Зеле 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Да са чисти, кръгли и 
гладки. 

S 
а и о 4 5 м 

9. Зелен лук 

10. Зелен 
фасул 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Цели зелки, пресни - не 
завехнали, здрави, чисти, напълно оформени, 
плътни, ненапукани с характерна форма, 
големина и окраска за сорта. Не се допуска 
влага. Зелките да са сортирани от едно качество 
и един сорт в чисти и здрави касетки 
пресни и свежи стръкове на връзка от 10 стръка 
да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. 
да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. 

S 
cd 
О 
§ 
И 

S й о-и о 

а и ет ^ 
CQ 

S 

о 4 5 

100 60 

30 60 100 100 

100 100 150 150 

130 130 30 30 

60 60 



и. Кайсии 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, с 
типични за сорта форма и оцветяване, със и без 
плододръжки. Набити, наранени, смачкани, 
разкъсани и нагнили - не се допускат. 

S сй Пч 
О 20 120 10 

12. Картофи 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, външен вид - клубени, цели, 
без пукнатини, здрави, чисти, еднородни по 
окраска и форма с втвърдена кожица, не 
позеленели, не покълнали, без повреди и 
вредители, предизвикани от тях, без присъствие 
на чужди частици, без никакъв чужд мирис 
и/или вкус, да притежават всички основни 
свойства и характеристики, типични за сорта 
или търговския тип; Картофите да бъдат в 
мрежести торби. 

S м п. 
о >=: 
S 

580 480 280 480 

13. Карфиол 

цели зелки, пресни и чисти, да отговаря на 
изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на 
МЗХ за съответният I клас. Продуктите от този 
клас трябва да бъдат с добро качество, да 
притежават всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или търговския тип. 

S 
П. U о § 
ЬЙ 

10 10 10 10 

14. Краставиц 
и 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Да са пресни, цели, здрави, 
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. 
Краставиците трябва да бъдат сортирани от 
един вид или едно качество в пластмасови 
касетки или в полиетиленови торби. 

S 
I о 25 35 65 45 

15. Кромид 
лук 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Луковици - цели, здрави, 
чисти, напълно развити, добре оформени, 
узрели с плътна и суха външна обвивка /люспа/. 
Повреди от болести и механични не се 
допускат. Опаковка - в мрежести торби. Във 
всяка торба се поставя лук от един и съш; сорт, 
качество и големина. 

S cd П. 
1-Ч о 380 380 280 280 

16. Круши 

здрави плодове да отговарят на изискванията на 
Наредба № 16/28.05.2010 г. на МЗХ за 
съответният I клас. Продуктите от този клас 
трябва да бъдат с добро качество, да 
притежават всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или търговския тип. 

Q. 
О 10 10 10 10 



17 

18. 

Лимони 

Магданоз 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г на МЗХ. за съответния клас 
първи. Продуктите от този клас трябва да бъдат 
с добро качество, да притежават всички 
основни свойства и характеристики, типични за 
сорта или търговския тип. 
да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Връзка от свежи, чисти, здрави, зелени, външно 
добре оформени листа, без вредители и 
повреди, предизвикани от тях, без присъствие 
на чужди частици, без никакъв чужд мирис 
и/или вкус, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип; 

19. 

20. 

Моркови 

Пипер 
,Капия" 
червен 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, външен вид - кореноплодни, 
пресни, правилно оформени, цели, здрави, 
чисти, неразклонени, без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без присъствие на чужди 
частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или търговския тип; 
Морковите да бъдат в полиетиленови пликове. 

S cd о. U. о 

« m tO 
CQ 

140 140 140 140 

S cd Пч 
о ч 150 100 100 150 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодове - цели, пресни, 
здрави, чисти, с характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и 
без повишена влажност. 

21. 

22. 

Пипер 
„Капия" 

зелен 

Патладжан 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодове - цели, пресни, 
здрави, чисти, с характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и 
без повишена влажност. 

S й 
и о 18 19 69 119 

5 
03 
6 о 18 19 69 119 

Да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Да бъдат с добро качество - цели, здрави, 
чисти, с дръжки, с характерна за сорта форма и 
виолетово до тъмно виолетово оцветяване, с 
проявена лъскавина, месестата част да е нежна 
и еластична, без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без присъствие на чужди 
частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или търговския тип; 

S 
о-u о 40 60 

10 



23. 

24. 

25. 

Помело 

Портокали 

Праз лук 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части, с типична форма и оцветяване, 
без остатъци от средства за борба с болести и 
неприятели. 
да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части, с типична форма и оцветяване, 
без остатъци от средства за борба с болести и 
неприятели. 

26. Праскови 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, цели, здрави, чисти, без 
вредители и повреди, предизвикани от тях, без 
присъствие на чужди частици, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да притежават всички 
основни характеристики и свойства, типични за 
сорта или търговския тип, здрави стръкове на 
връзка 10 стръка 

S й &Ч 
о 10 10 

а. и. о t; 
S « 

110 35 10 35 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части с характерна за сорта форма и 
оцветяване. Повреди механични и от болести 
не се допускат. 

27. Пъпеши 

28. Сини 
сливи 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас, 
неуродливи, с малки отклонения в 
оцветяването на кората. Незначително 
замърсени от почвата. Плодове в беритбена 
зрялост, характерна за сорта . Маса на плода не 
по-малка от 0,500 кг. Доставка в потребителски 
опаковки. 

СЗ « 
tO Пч 
са 

60 60 60 

5 
6 о 30 30 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, без 
загнили части с характерна за сорта форма и 
оцветяване. Повреди механични и от болести 
не се допускат. 

5 са 
6 о t; 
S « 

100 70 

5 
к! 
6 
О 10 10 
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29. Спанак 

без замърсявания от почва, свежи зелени листа, 
да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. 

S й а, 
о 25 55 20 60 

30. Тикви 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответния първи 
клас; да бъдат с добро качество- цели, здрави, 
чисти, без вредители и повреди, предизвикани 
от тях, без присъствие на чужди частици, без 
никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават 
всички основни характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския тип; 

S 
П. 
о 75 65 45 75 

31. Тиквички 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответния първи 
клас. Да бъдат с добро качество - дължина на 
плода 15 до 25см., цели, здрави, чисти, без 
вредители и повреди, предизвикани от тях, без 
присъствие на чужди частици, месеста част-
сочна и крехка, не загрубяла, с типично за 
сорта оцветяване, без никакъв чужд мирис 
и/или вкус, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип; 

а 
о 4 5 

30 50 60 80 

32. Целина 

свежа, чиста, без почва, да отговаря на 
изискванията на Наредба № 16/28.05.2010 г. на 
МЗХ за съответният I клас. Продуктите от този 
клас трябва да бъдат с добро качество, да 
притежават всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или търговския тип. 

ni И м ИЗ п. п 
60 60 60 60 

33. Чесън 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Луковици - цели, здрави, 
чисти, напълно развити, добре оформени, 
узрели с плътна и суха външна обвивка 
(люспа). Повреди от болести и механични не се 
допускат. Опаковка - в мрежести торби. Във 
всяка торба се поставя лук от един и същ сорт, 
качество и големина. 

5 
6 
О 

34. Киви 

да отговаря на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г на МЗХ. за съответния клас 
първи. Продуктите от този клас трябва да бъдат 
с добро качество, да притежават всички 
основни свойства и характеристики, типични за 
сорта или търговския тип. Плодовете да са 
цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, 
без загнили части, с типична форма и 
оцветяване, да са напълно узрели. 

S 
а. 
о 10 10 10 
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35. Дюли 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Да бъдат с добро качество, да притежават 
всички основни свойства и характеристики, 
типични за сорта или търговския тип. 
Плодовете да са цели, свежи, здрави, чисти, 
нормално развити, без загнили части, с типична 
форма и оцветяване, без остатъци от средства 
за борба с болести и неприятели. 

S а Q. u о 30 

36. Ябълки 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответният I клас. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с 
добро качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта 
или търговския тип. Плодовете да са цели, 
свежи, здрави, чисти, нормално развити, с 
типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 
без чужд мирис и вкус и без видими остатъци 
от средства за борба с болести и неприятели. 

S 
I о 75 75 50 80 

ПОЗИЦИЯ IV - ХЛЯБ и ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ 
№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количес 
тво 

1 

хляб тип 500 

УС № 03 - 2011 или по ТД на производител. Нарязан на 
филийки, опакован в индивидуални полиетиленови 
пликове; форма -продълговата, без странични издутини и 
деформации; повърхност - гладка, без механични 
замърсявания; изпичане - добро, среда - без признаци на 
клисавост, равномерно оцветена, да не лепне и да не е 
влажна на пипане след третия час от изпичането; 
шупливост - равномерна; еластичност - след натискане 
възстановява първоначалната си форма; вкус и мирис -
приятни и свойствени за този вид хляб, без страничен 
привкус и мирис; хрускане при сдъвкване - да не се усеща. 
Тегло от 0,650 кг. Транспортен амбалаж пластмасови каси. 

брой 4 100 

2. 

закуска 
/баничка със 

сирене/ - 0,140 
кг. за бр. 

Да се използват суровини и материали, разрешени от МЗ -
брашно пшенично по ТД на производител. Сол морска, 
кристална, йодирана по "Наредба за изискванията към 
състава и характеристиките на солта за хранителни цели от 
30.01.2001 г." Вода питейна по „Наредба № 9 от 16.03.2001 
г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели." Оцет, растителна мазнина (олио) по БДС, 
извара по ТД на производител, захар кристал по БДС или 
ТД на производител. За производство на баници със сирене 
може да се използва като прибавка хлебна мая в количества 
от 0.5 до 1% спрямо брашното. Външен вид - форма 
правоъгълна. Повърхност - неравномерна горна 
повърхност, добре изпечена, без прегаряне. Цвят - кремаво 
жълт до червенокафяв. Вкус и мирис - приятни, характерни 
за състава. Не се допускат странични привкус и мирис, 
чужди примеси и гранливост, патогенни микроорганизми и 
плесени. Могат да бъдат опаковани с фолио или 
полиетиленови (микротенови) пликове по "Наредба № 1 за 
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 
контакт са храни, Дв. бр. 13/2002 г." Да се маркира с 
етикет, съдържащ данните съгласно Наредбата за 

брой 120 
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изискванията при етикетирането и представянето на храни 
Дв бр. 62/2000 г. 

кифли с 
мармалад/ 

шоколад 0,140 
кг. за бр. 

Да се използват суровини и материали от внос и българско 
производство, които отговарят на действащите 
стандартизиращи регламенти или са разрешени за целта от 
МЗ (БДС, ТТД и 12 ТС). Пшенично брашно по ТД на 
производител. Мая хлебна по БДС или по ТД на 
производителя. Вода питейна по „Наредба № 9 от 
16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели." Подобрител по ТД на производител. 
Захар кристал по БДС или ТД на производител. Олио по 
БДС. Маргарин по БДС или ТД на производител. 
Шоколадов кувертюр или мармалад по ТД на производител 
или от внос. Външен вид за кифли - форма - правилна -
дългообразна или елипсовидна; повърхност - горната 
повърхност е гладка, с тънка добре изпечена кора - за 
изделията с поръска - с равномерно поръсване; цвят 
светлокафяв до червенокафяв, равномерен или преливащ се 
без прегаряния. Не се допускат патогенни микроорганизми 
и плесенясване. Кифлите да са опаковани в полиетиленови 
(микротенови) пликове по "Наредба № 1 за материалите и 
предметите от пластмаси, предназначени за контакт са 
храни, Дв. бр. 13/2002 г." Опаковките да се маркира с 
етикет, съдържащ данните съгласно Наредбата за 
изискванията при етикетирането и представянето на храни 
Дв бр. 62/2000 г. 

брой 120 

козунак 

Произведен от козуначено тесто с брашно пшенично тип 
500, мая, сол, захар, прясно краве мляко, прясно краве 
масло, слънчогледово масло, яйца и есенция. Тегло - 500 
гр./бр, поставен в индивидуална полиетиленова торбичка. 

брой 135 

ПОЗИЦИЯ V - ХРАНИ и ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ в ДРУГИ позиции, 
/включително консерви/ 

№ 
по 
ре 
д 

асортимент Характеристика на продукта мярка количеств 
0 

1 2 3 4 
1 Амарант в целофанени или фолирани пликчета от 1 кг килограм 2 
2. Бишкоти в целофанени или фолирани пликчета от 1,000 кг килограм 50 
3. Бахар в целофанени или фолирани пликчета от 0,010 кг./бр. брой 30 

4. Бисквити 
„Закуска" 

БДС 441-87 или еквивалентна ТД на производителя. 
Краищата на бисквитите да са гладки или с фигурни 
шарки. Влага 6%, обща захар /захароза/ абе. с. 
вещество не повече от 28%, масленост на абе. с. 
вещество от 7-25%. Бисквитите да са пакетирани в 
целофанени или фолирани пликчета от 0,330 кг./бр. 

брой 350 

5 
Пшенично 

брашно тин 
„Бяло" 

По УС "България" № 01/2011 г. на МЗХ - БАБХ. Цвят 
- бял със светлокремав оттенък. Мирис - характерен 
за пшенично брашно- приятен, без мирис на 
плесен, на запарено или друг несвойствен мирис. Да 
не се установява неспецифичен, горчив, кисел и 
друг страничен привкус, в хартиени пликове не по-
малки от 1 кг. 

килограм 100 

6. 
Брашно 

пшенично тин 
500 - 1 кг. 

пшенично - тип 500, по ТД на производителя. Цвят -
светлокремав. Вкус и мирис - специфични без 
страничен привкус на плесен и запарено. Опаковка - в 
хартиени пликове по 1 кг. 

килограм 260 
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7. Бульон 
зеленчуков във фолирани опаковки от 0,010 кг. брой . 130 

8. Бульон 
пилешки във фолирани опаковки от 0,010 кг. брой 130 

9. Ванилия 
0,002 кг. 

по ТД на производителя. Съдържание на ванилин 
100%. Вкус и мирис - специфични за подправката. 
Опаковка - пликчета от пергаментова хартия по 0,002 
кг. за 1 брой. 

брой 120 

10. Галета 
бяла мляна галета приготвена от брашно тип 500, мая 
и готварска сол. Поставена в целофанени или 
фолирани пакети. 

килограм 44 

11 грах замразен в целофанени или фолирани пликчета от 1,000 кг килограм 150 

12 
Грах зелен 

стерилизиран 
0.680 кг. 

ТД на производителя. Първо качество, стерилизиран в 
буркани цели зърна, сортирани по едрина и вид, 
ненабити, без пукнатини, без примеси на люспи, 
парчета от шушулки и други. Леко скорбелен вкус, без 
страничен мирис. Цвят - зелен до жълто-зелен. 
Прозрачна утайка. Маса на граха - 65 %. Готварска 
сол - 1.3% до 1.8% . Стъклени буркани с вместимост 
0.680 кг. 

брой 96 

13 Грис 

Пшеничен, цвят бял до кремав, без наличие на 
тричени части; мирис - специфичен за пшеничения 
грис, без мирис на плесен и запарено; хрус при 
сдъвкване да не се усеш;а. По БДС, ТС и ОП. В 
хартиени или полиетиленови пликове по БДС по 0,500 
кг. 

килограм 40 

14 
Гювеч 

стерилизиран 
0.680 кг. 

по ТД на производителя. Първо качество; пиперки в 
една опаковка - еднакво нарязани, червени домати-
цели или нарязани, патладжан - на парчета с размери 
40мм, грах, зелен фасул - с отстранени дръжки и 
връхчета, цял или нарязан, магданоз - нарязан, залети 
с доматена заливка в съотношение към зеленчуковата 
смес от 35/65 до 40/60. Страничен вкус и мирис не се 
допускат. Стерилизирана консерва в стъклени 
буркани с вместимост 0.680 кг. 

брой 340 

15 Дафинов лист 
0,010 кг. 

по ТД на производителя. Цели изсушени листа във 
фолирани пликчета от 0.010 кг./бр. Мирис -
характерен за подправката. 

брой 60 

16 Джоджен сух 
0,010 кг. 

по ТД на производителя. Добре изсушени и наронени 
цели или начупени листа от растението джоджен. 
Вкус и мирис - приятни, специфични. Не трябва да 
има чужди примеси, мирис и вкус. Опаковка -
фолирани пликчета по 0.010 кг. за 1 брой. 

брой 170 

17 
Домати 

стерилизирани 
0.680 кг. 

по ТД на производителя. Първо качество. Домати 
цели, червени, здрави от един и същ сорт, без повреди 
от болести и вредители, заляти с доматена заливка с 
прибавена сол, процентно съотношение не по-малко 
от 50%. Странични примеси не се допускат. Стъклени 
буркани с вместимост 0.680 кг. 

брой 2 200 

18 Елда 
в целофанена опаковка от 1,000 кг, като не се допуска 
механични примеси и вредители и да отговаря на 
първо качество 

килограм 8 

19 Захар 
кристална 1 кг. 

БДС 390-79 или еквивалентна ТД на производителя. 
Сухи, неслепени, еднородни кристали с ясно изразени 
стени. Цвят - бял с блясък. Вкус - сладък. 
Разтворимост - пълна. Пе се допускат чужди примеси, 
мирис и привкус. Еднородност на кристалите -
рафинирана захар - 80%. Съдържание на захароза от 
сухото веш;ество - не по-малко от 99.9%. Обща пепел 

килограм 200 
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- не повече от 0.025% и влага - не повече от 0.10%. 
Опаковка - полиетиленови пликове по 1 кг. 

20 Захар - кафява еднородни кристали в целофанени пликове от 0,500 кг килограм 25 

21 
Зелен фасул 

стерилизиран 
0.680 кг. 

по ТД на производителя. Първо качество. Шушулки 
цели или нарязани, без дръжки и връхчета, без 
повреди от болести и неприятели, с цвят характерен за 
сорта и приблизително еднакъв в цялата опаковка. 
Заливка почти прозрачна от сол и вода, без утайка. 
Отцедено тегло на зеления фасул - не по-малко от 
60%. Допускат се недоразвити зърна в заливката не 
повече от 10%. Стерилизирана консерва в стъклени 
буркани с вместимост 0.680 кг. 

брой 800 

22 
Замразен 

зеленчуков 
микс 

Замразени зеленчуци различни видове - грах, моркови, 
карфиол и царевица, в целофанени или фолирани 
пликчета 

килограм 25 

23 Зрял фасул бял 
1 кг. - лющен 

по ТД на производителя. Бял боб 1-во качество със 
средно едри зърна, без наличие на примеси и 
начупени зърна. Опаковка - в полиетиленови пликове 
по 1 кг. 

килограм 50 

24 Зрял фасул бял 
1 кг. 

по ТД на производителя. Бял боб 1-во качество със 
средно едри зърна, без наличие на примеси и 
начупени зърна. Опаковка - в полиетиленови пликове 
по 1 кг. 

килограм 110 

25 Какао 
пълномаслено какао на прах, със светлокафяв цвят, с 
характерен вкус, в пликчета от литографиран станиол 
от 0,040 кг. за 1 брой 

брой 10 

26 Канела 0,010 кг. светло кафяв цвят, вкус - леко нагарчащ. Опаковка -
фолирани пликчета по 0,010 кг. за 1 брой. брой 10 

27 Кисело зеле 

В буркани 1.7 ТО или еквивалентна ТД на 
производителя. Равномерно нарязани ивици с 
широчина до 5 мм. Готварска сол в % от 1.5 до 3.0. 
Киселинност /като млечна/ в % от 0.7 до 2.0. 

брой 200 

28 Кимион фино смляна подправка във фолирани опаковки от 
0,010 кг. за 1 брой. Мирис- характерен. брой 60 

29 Кленов сироп разфасовка от 0.250 мл. литър 1 

30 Конфитюр 

БДС 689-91 или еквивалентна ТД на производителя. 
Първо качество. Желиран продукт със сравнително 
равномерно разпределени плодове над 45 % плодово 
съдържание и добавена захар до 50%. 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. Сухо вещество в 
% - не по-малко от 63%. Киселинност общо (като 
лимонена) - от 0.3% до 1.3%. Опаковка - в буркан от 
0,318 кг. 

брой 490 

31 Копър 

по ТД на производителя. Добре изсушени и наронени 
листа и дръжки от растението копър. Вкус и мирис -
приятни, специфични. Не трябва да има чужди 
примеси, мирис и вкус. Опаковка - фолирани 
пликчета по 0.010 кг. за 1 брой. 

брой 100 

32 

Кисели 
краставички 

стерилизирани 
0.680 кг. 

БДС 2294-76 или еквивалентно ТД на производителя. 
Чисти, цели, ненабръчкани, неповехнали, без 
механични и др. повреди, без плододръжки и остатъци 
от цветове. Цвят - зелен до жълто-зелен. Приятна, 
хрупкава месеста част, без кухини, пропита от 
заливката. Заливка - прозрачна със слаб жълтеникав 
оттенък. Краставичките да бъдат в стъклени буркани 
по 0,680 кг. - бруто, а отцедено тегло - 0,420 кг. 

брой 84 
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33 Киноа в целофанени или фолирани пликчета от 1 кг. килограм 5 

34 Леща 

по ТД на производителя. Леща 1-во качество със 
средно големи зърна с високи вкусови качества, без 
наличие на примеси и начупени зърна. Опаковка - в 
полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 110 

35 Леща лющена 

по ТД на производителя. Леща 1-во качество със 
средно големи зърна с високи вкусови качества, без 
наличие на люспи, примеси и начупени зърна. 
Опаковка - в полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 50 

36 Локум -
обикновен 

с паралелепипедна форма, с мека и еластична 
консистенция, в опаковка от 0,140 гр 

кутия 180 

37 Лютеница 

ТД на производителя. Еднородна, пюреобразна маса 
от домати и печени чушки, с бледо до яркочервен цвят 
и специфичен вкус и мирис на вложените продукти. 
Без странични примеси. Сухо вещество - 23-25%, 
готварска сол - 1,3 до 1,8%. Лютеницата да бъде в 
опаковка от по 5 кг. за 1 брой 

брой 26 

38 Лютеница 

ТД на производителя. Еднородна, пюреобразна маса 
от домати и печени чушки, с бледо до яркочервен цвят 
и специфичен вкус и мирис на вложените продукти. 
Без странични примеси. Сухо вещество - 23-25%, 
готварска сол - 1,3 до 1,8%. Лютеницата да бъде в 
стъклени буркани от по 0,318 кг. за 1 брой 

брой 470 

39 Магданоз сух 

по ТД на производителя. Добре изсушени и наронени 
цели или начупени листа от растението магданоз. 
Вкус и мирис - приятни, специфични. Не трябва да 
има чужди примеси, мирис и вкус. Опаковка -
фолирани пликчета по 0.010 кг. за 1 брой. 

брой 130 

40 Макарони 

цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на 
недобро омесване; мирис - свойствен без неприсъщи 
миризми; вкус - свойствен, без горчивина, застоялост 
и друг страничен привкус. По БДС, ТС и ОН. 
Опаковани в полиетиленови пликове по 0.400 кг. 

килограм 80 

41 Шипков 
мармалад 

по ТД на производителя. Състав - шипково пюре, 
захар, плодово пюре, лимонена киселина, пектин, над 
60 % плодово съдържание. Българско производство, в 
стъклени буркани от 0,318 кг. за 1 брой, херметически 
затворени и стерилизирани. 

брой 360 

42 Маслини тин 
91-100 

по ТД на производителя. Съдържание - маслини 
черни, добре узрели плодове с гладка повърхност, 
обезгорчивени и обработени до постигане на 
характерен цвят, специален вкус, средни, с размер не 
по-малки от 1,5 см., консервирани в метални кутии 

килограм 50 

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

44 Нахут 
стерилизиран опаковка в стъклен буркан от 0,680 кг. за 1 брой брой 20 

45 
Нишесте 

десертно 0,070 
кг. 

БДС 453 - 85 или по ТД на производителя. Прах с 
включени безвредни бои за хранителни цели. Боята да 
отговаря на аромата на есенцията. Не се допуска 
смесването на отделни видове нишесте. Вкус -
специфичен, без страничен привкус и мирис. 
Нишестето да е опаковано във фолирана опаковка по 
0.070 кг. за 1 брой 

брой 1 100 

46 Слънчогледово 
олио 

с мазнини 99,9/100 - БДС 1-74 или еквивалентна ТД 
на производителя. Слънчогледово олио получено от 
слънчогледови семена чрез пресуване, екстрахиране и 
рафиниране. Външен вид - бистро без утайки. Да бъде 

литър 70 
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I-BO качество със златист жълт цвят. Вкус и мирис -
приятни, характерни за прясно рафинирано 
слънчогледово масло, без странични привкус и мирис. 
Опаковка - чисти и сухи пластмасови бутилки от 1 
литър. Всяка бутилка да бъде маркирана с етикет, 
съдържащ информация за производителя, дата на 
производство, срок на годност. 

47 Слънчогледово 
олио 

с мазнини 99,9/100 - БДС 1-74 или еквивалентна ТД 
на производителя. Слънчогледово олио получено от 
слънчогледови семена чрез пресуване, екстрахиране и 
рафиниране. Външен вид - бистро без утайки. Да бъде 
I-BO качество със златист жълт цвят. Вкус и мирис -
приятни, характерни за прясно рафинирано 
слънчогледово масло, без странични привкус и мирис. 
Опаковка - чисти и сухи пластмасови бутилки от 5 
литра. Всяка бутилка да бъде маркирана с етикет, 
съдържащ информация за производителя, дата на 
производство, срок на годност. 

литър 350 

48 Ориз 

по ТД на производителя. Зърна ориз, които да не са 
брашнясали и да не съдържат живи или мъртви 
вредители. Цвят - бял до кремав, без мирис на мухъл 
и запарено, първо качество. Зелени и неолющени 
зърна не се допускат. Опаковка - полиетиленови 
пакети по 1 кг. 

килограм 300 

49 Оцет - винен 

БДС 399-83 или еквивалентна ТД на производителя. 
Получен чрез оцетно-кисела ферментация на гроздово 
вино. Външен вид - бистър, без утайка. Цвят - жълто-
оранжев до винено червен. Вкус и аромат - кисел, 
приятен, характерен за оцета. Опаковка - пластмасови 
бутилки от 0.700 л. за брой. 

брой 15 

50 
Печена червена 

капия 
стерилизирана 

по ТД на производителя. Състав - печена, белена 
червена капия, вода и сол, без оцет. Опаковка- стъклен 
буркан тип ТО - 07, херметически затворени и 
стерилизирани. 

брой 74 

51 Червен пипер 
сладък 0,100 кг. 

БДС 466-80 или еквивалентна ТД на производителя. 
Хомогенен прахообразен продукт. Вкус - специфичен 
за смлян пипер. Багрилно вещество в единици по 
ASTA - не по-малко от 125. Влага в % - не повече от 
10. Опаковка - пликове, фолирана по 0,100 кг. за 1 бр. 

брой 300 

52 Черен пипер 
млян 0,010 кг. 

по ТД на производителя. Вкус - парливо-лютив. 
Опаковка - фолирани пликчета по 0.010 кг./бр. брой 60 

53 Пастет свински 
0,180 кг. 

БДС 6155-79 или еквивалентна ТД на производителя. 
Еднородна смляна маса без отделяне на течност и 
въздушни мехурчета от свинско месо, свински черен 
дроб, бульон, сол и подправки. Цвят - еднороден, 
характерен за вида. Вкус и мирис - приятни, 
специфични. Масленост в сухото вещество до 65%. 
Водно съдържание до 60%. Готварска сол - от 1.2% до 
2.2 %. В метални кутии по 0.180 кг. за 1 брой 

брой 270 

54 Пшеница зърно, без мирис на плесен в полиетиленови пликове 
от 1 кг. килограм 10 

55 Просо зърно, без мирис на плесен в полиетиленови пликове 
от 1 кг килограм 5 

56 
Рибна консерва 
Скумрия 0,160 

кг. 

по ТД на производителя, с вкус и мирис характерни за 
вложената риба и подправки, не се допуска 16 
страничен несвойствен привкус и мирис. Състав: 
скумрия 70% , доматен концентрат, растително масло, 
сол. В метални кутии по 0,160 кг. за брой 

брой 270 

57 Сок „Арония" кутии от 1 литър. Концентриран пастръоризиран сок с литър 15 
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добавен изкуствен подсладител, без консерванти. 
Специфичен вкус на арония с концентрация най-
малко 30 %. 

58 Сол йодирана 
1 кг. 

по ТД на производителя. Готварска, вакумно 
изпарена, йодирана сол. Цвят - бял. Вкус - чисто 
солен. Мирис и механични примеси не се допускат. 
Калиев йодат - 28-55мг./кг. Опаковка - в 
полиетиленови пликове по 1 кг. 

килограм 110 

59 Стафиди 

да отговарят на изискванията на Наредба № 
16/28.05.2010 г на МЗХ. за съответния клас първи. 
Продуктите от този клас трябва да бъдат с добро 
качество, да притежават всички основни 
характеристики и свойства, типични за сорта или 
търговския тип. Фолирана опаковка 1,000 кг 

килограм 5 

60 Тахан халва 
по ТД на производителя. От слънчогледов тахан, 
фруктоза, чувенов екстракт, захар, в полиетиленова 
опаковка 

килограм 50 

61 Фиде 0,400 кг. 

цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на 
недобро омесване; мирис - свойствен без неприсъщи 
миризми; вкус - свойствен, без горчивина, застоялост 
и друг страничен привкус. По БДС, ТС и ОН. 
Опаковани в полиетиленови пликове по 0.400 кг. 

килограм 125 

62 Спагети 
по ТД на производителя. Произведени 100% от 
пшеничен грис и вода, с яйца, неначупени. 
Пакетирани в целофанени пликове по 0.500 кг. От 
твърда пшеница. 

килограм 25 

63 Чубрица суха 
0,010 кг. 

БДС ISO 7928-2 или еквивалентна ТД на 
производителя. Добре изсушени и наронени листа от 
растението градинска чубрица. Чубрицата има 
специфична, силна и приятна миризма. Аромат -
благоуханен, топъл. Не трябва да има чужди примеси, 
мирис и привкус. Съдържание на влага - макс. 13%. 
Да е опакована в пликове, екструдирани с полиетилен 
по 0.010 кг./бр. 

брой 150 

64 Шоколад 
Фин млечен шоколад. Състав - захар, сухо мляко, 
какаово масло, растително масло, какаова маса - мин. 
28%, в хартиена опаковка от 0,120 кг. за 1 брой 

брой 120 

65 
Вафли 

тунквани 0,055 
кг. 

БДС 480-88 или еквивалентно ТД на производителя. 
Тунквани, състоящи се от вафлени кори, слепени с 
пълнеж, покрити с кувертюр, ненатрошени. Вафлите 
да са опаковани поединично във фолирана опаковка 
по 0,055 кг. Влага не повече от 2.5%, кувертюр не по-
малко от 22%. 

брой 360 

66 ябълкова каша в целофанени пликове от 0,200 кг. за 1 брой брой 10 
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