
ОДОБРЯВАМ: 

ЯНКА МАРИНОВА 
Директор на ОДЗ „ Рапица " * 

Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 
„Ралица", финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица" и доставка на плодове и 

зеленчуци по схема „Училищен плод" - финансирана от Държавен фонд земеделие 
през 2014 г.", разделена на шест самостоятелно обособени позиции 

Храни и хранителните продукти, се доставят франко склада на ОДЗ „Ралица" с 
МПС, отговарящи на изискванията за превоз на съответния вид храни. 

В склада на ОДЗ „Ралица" - краен получател, 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 № 6 от 10 август 
2011 година за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 
заведения, 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, изд. от МЗХ, Наредба № 23 от 17 май 2001 г. 
за изискванията за етикирането и представянето на храните, Наредба № 1/09.01.2008 г. за 
изискванията за търговия с яйца за консумация, както и на Наредбата за условията и реда за 
прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема 
„Училищен плод", на изискванията, посочени в Техническата спецификация, както и на 
други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за 
качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи 
качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация 
на хранителните продукти, предмет на поръчката. 

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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ПОЗИЦИЯ 1 - м л я к о 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. кисело мляко - 2 % в пластмасови кофички от 0,400 
кг килограм 375 

2. кисело мляко -3 ,6 
% 

в пластмасови кофички от 0,400 
кг килограм 375 

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

в пластмасови кофички от 0,400 
кг /БДС/ килограм 4350 

4. 
българско кисело 
мляко — 3,6 % -БДС 
12:2010 

в пластмасови кофички от 0,400 
кг /БДС/ килограм 2775 

5 
пастьоризирано 
прясно мляко 3 % 
(плик) 

в плик от 1,000 литър литър 1875 

6 
пастьоризирано 
прясно мляко 
(кутия) 

в кутия от 1,000 литър литър 23 

ПОЗИЦИЯ II - МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ /БЕЗ МЛЯКО/ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. извара в полиетиленова опаковка килограм 60 

2. 
кашкавал - пита без 
съд. на раст. маз. и 
съд. на сол до 2% 

добре узрял, вакуумиран, в 
полиетиленова опаковка килограм 67 

3. 
български 
кашкавал- БДС 
14:2010 

по БДС 14:2010 добре узрял, 
вакуумиран в полиетиленова 

опаковка 
килограм 10 

4. масло краве - пакет със 75% масленост, опаковка от 
0,125 кг килограм 15 

5. масло краве в полиетиленова опаковка килограм 150 

6. масло краве по БДС 
14:2010 

по БДС 14:2010 в полиетиленова 
опаковка килограм 15 

7. краве сирене бяло саламурено - в 
полиетиленова опаковка килограм 15 

8. 

краве сирене без 
съд. на раст. маз. и 
съд. на сол до 3.5% 
кутия/тенекия 

бяло саламурено - в 
кутия/тенекия килограм 225 

9. българско краве 
сирене - БДС 

по БДС бяло саламурено - в 
полиетиленова опаковка килограм 15 



ПОЗИЦИЯ III - МЕСО И МЕСТНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ЯЙЦА 
/БЕЗ КОНСЕРВИ/ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1. кайма БДС 

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

цвят, ненарушена цялост на 
опаковката или повредена 

групова опаковка 

килограм 225 

4. колбас -
хамбургски 

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 10 

5. колбас - шпек 

не повече от 26 % мазнини и 
намалено съдържание на сол, не 

повече от 2,2 %, с чиста 
повърхност, леко набръчкана, 

със специфичен вкус и с 
червеникавокафяв цвят и не 

пушен 

килограм 23 

11. 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 338 

12. 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 75 

13. пилешко филе 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 23 

14. пилешки гърди 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 10 

15. пуешко филе 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 10 

16. пуешко месо 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 15 

17. заешко месо 
без видими механични повреди, 

като не се допуска започнало 
размразяване и омекване 

килограм 10 

18. риба Хек 
/филе/ замразена 

със свеж мирис, като не се 
допуска започнало размразяване 

и омекване, с ненарушена 
цялост на опаковката или 

повредена групова опаковка 

килограм 23 



19. 
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 240 

20. 
свински бут без 

кост 
светло червено, без ципи, свежо килограм 38 

21. 
свинско месо за 

готвене 
светло червено, без ципи, свежо килограм 38 

22. телешко шоу тъмно червено, без ципи, свежо килограм 38 

23. филе скумрия 
добре почистено, със свеж 

мирис 
килограм 15 

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

брой 5850 

25. 
Агнешка дроб 

сърма 

не се допуска започнало 
размразяване и омекване, с 

ненарушена цялост на 
опаковката или повредена 

опаковка 

килограм 5 

ПОЗИЦИЯ IV - ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка 

ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД 
за 9 м. в кг., бр./от - до/ № 

по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка 
01.12-
31.12 

01.04-
31.05 

01.06-
31.08 

01.09-
30.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Авокадо здрави плодове, насипни килограм 3 0 0 10 

2 банани 
не се допускат плодове със 

загниване и напетнявания по 
кората 

килограм 40 100 50 120 

3 броколи пресни и свежи килограм 3 10 0 10 

4 брюкселско зеле пресни и свежи килограм 3 10 0 10 
5 грейпфрут здрави плодове, насипни килограм 8 15 15 25 
6 грозде здрави плодове килограм 0 0 150 200 
7 гъби пресни и свежи килограм 0 0 6 6 

оо дини з д р а в и и ч и с т и килограм 0 0 250 250 
9 домати - пресни пресни и здрави килограм 17 50 100 100 
10 д ю л и здрави плодове килограм 3 0 0 30 
11 зеле цели зелки, пресни и чисти килограм 85 100 100 250 

12 зелен лук 
пресни и свежи стръкове на 

връзка от 10 стръка 
връзка 3 10 10 10 

_ зелен фасул пресни и свежи ц е л и ч у ш к и килограм 0 0 25 0 
14 кайсии здрави плодове килограм 0 0 80 0 

15 картофи - пресни 
в мрежести полиетиленови 

торби, свежи, чисти, без почва 
килограм 0 0 100 0 

16 картофи - стари 
в мрежести полиетиленови 

торби, свежи, чисти, без почва 
килограм 50 200 200 150 

17 карфиол цели зелки, пресни и чисти килограм 7 0 0 40 
18 киви здрави плодове килограм 10 15 15 30 

19 копър 
пресни и свежи стръкове на 

връзка 
връзка 3 10 10 10 
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20 краставици 
пресни и здрави, без видими 

следи от препарати за 
растителна защита 

килограм 17 50 200 200 

21 кромид лук със здрави луковици, в 
мрежести полиетиленови торби килограм 35 100 100 100 

22 круши здрави плодове килограм 10 30 30 30 
23 лапад пресни и свежи килограм 0 20 0 0 
24 лимони здрави плодове килограм 7 10 10 20 

25 магданоз пресни и свежи стръкове на 
връзка връзка 70 200 200 200 

26 манго здрави плодове килограм 3 10 0 0 
27 мандарини здрави плодове килограм 70 0 0 200 
29 марули пресни и свежи брой 3 10 10 10 
30 моркови пресни кореноплоди килограм 60 100 100 180 
31 патладжани пресни и здрави килограм 3 10 10 10 

32 
Пипер „Капия" -

зелен 
в техническа и ботаническа 

зрялост и пресни килограм 8 20 45 45 

33 
Пипер „Капия" -

червен 
в техническа и ботаническа 

зрялост и пресни килограм 8 20 45 45 

34 помело здрави плодове килограм 3 0 0 10 
35 портокали здрави плодове килограм 70 100 50 200 

36 праз лук здрави стръкове на връзка 10 
стръка връзка 6 0 0 20 

37 праскови здрави плодове килограм 0 0 150 150 

38 пъпеши не се допускат недозрели и 
наранени плодове килограм 0 0 200 200 

39 репички здрави стръкове на връзка връзка 0 15 15 15 
40 ряпа пресни кореноплоди килограм 6 0 25 30 
41 сини сливи здрави плодове килограм 0 0 25 25 
42 спанак без замърсявания от почва килограм 12 40 0 50 

43 тикви здрави плодове, без 
натъртвания, килограм 40 30 30 100 

44 тиквички пресни и здрави килограм 6 50 50 20 
45 цвекло пресни кореноплоди килограм 6 20 20 20 
46 целина с глава свежа, чиста, без почва брой 20 20 20 60 

47 череши здрави и свежи плодове с 
дръжка 

килограм 0 50 150 0 

48 чесън 
сухи стъбло и луковица, 

както и суха обвивка на всяка 
скилидка 

килограм 2 5 6 6 

49 ябълки BG здрави плодове килограм 35 0 300 700 
50 ябълки внос здрави плодове килограм 80 300 200 0 
51 ягоди здрави и свежи плодове килограм 0 100 40 0 
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ПОЗИЦИЯ V - ХЛЕБАРСКИ ПРОДУКТИ 

№ 
по 
ред 

асортимент 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 2250 

2. 
хляб -

пълнозърнест 

форма продълговата с тегло от 
0,500 кг, всеки хляб (нарязан) да 

бъде поединично опакован 
килограм 450 

3 козунак със специфични вкусови качества 
и характерен цвят от 0,500 кг брой 15 

ПОЗИЦИЯ VI - ХРАНИ И ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В ДРУГИ 
ПОЗИЦИИ, /включително консерви/ 

№ 
по 
ред 

асортимент Характеристика на продукта мярка количество 

1 2 3 4 5 

1 амарант 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 10 

2 бахар в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 15 

3 бакпулвер в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 180 

4 бисквити 
„Закуска" 

в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,330 кг пакетче 90 

5 боза с характерен вкус, с бежов цвят, в 
пластмасови бутилки литър 15 

6 бишкоти в целофанени или фолирани 
пликчета от 1,000 кг килограм 23 

7 брашно бяло пшенично - тип 500, в хартиени 
пликове от 1,000 кг килограм 187 

8 ванилия пергаментова опаковка от 0,002 кг пакетче 450 

9 галета в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,200 кг пакет 150 

10 грах замръзне в целофанени или фолирани 
пликчета от 1,000 кг килограм 112 

11 грах 
стерилизиран опаковка 0,680 кг килограм 23 

12 грис пшеничен, в хартиени пликове от 
0,400 кг. килограм 46 

13 гювеч 
стерилизиран опаковка 0,680 кг килограм 75 

14 дафинов лист овални, продълговати листа във 
фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 15 

15 джоджен сух сух, в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 23 



16 
домати 

стерилизирани 

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

0,680 кг 
килограм 450 

17 д о м а ш н а ю ф к а в целофанени пликове от 0,200 кг килограм 112 
18 елда в целофанени пликове от 1,000 кг килограм 10 

O
S 

захар -
кристална 

еднородни кристали в целофанени 
пликове от 1,000 кг 

килограм 150 

20 Захар - пудра 
фин, сипещ се прах, в 

полиетиленови торбички от 0,500 кг 
килограм 

оо 

21 зелен фасул 
стерилизиран 

стерилизирани в буркани от 0,680 кг килограм 225 

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 75 

23 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 5 

24 
Зехтин върджин, 

ексра върджин 
златистожълт цвят, в пластмасови 

бутилки от 1,000 л 
литър 5 

25 
Замразен 

зеленчуков микс 
в целофанени или фолирани 

пликчета от 0,450 кг 
килограм 15 

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

станиол от 0,060 кг 
килограм 45 

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

станиол от 0,010 кг 
килограм 10 

28 киноа 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 5 

29 кимион 
млян, във фолирани опаковки от 

0,010 кг 
пакетче 52 

30 кленов сироп 0.250 л . / 1 оп литър 5 

31 кори за баница 
точени, с добра еластичност, в 

опаковка 0,500 кг 
килограм 90 

32 кус-кус в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 90 

33 
кисели 

краставички 

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

0,680 кг 
килограм 50 

34 кисело зеле 
без странични примеси и утайка, в 

буркани от 1,600 кг 
килограм 10 

35 конфитюр 
над 60 % плодово съдържание и 

добавена захар до 50 %, в буркан от 
0,360 кг 

килограм 75 

36 копър /сух/ 
млян и пресят, във фолирани 

пликчета от 0,010 кг 
пакетче 37 

37 л е щ а 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 37 

38 леща /лющена 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 15 



39 лютеница еднородна пюреобразна смес в 
буркани от 0,318 кг килограм 187 

40 лютеница еднородна пюреобразна смес в 
буркани от 0,680 кг килограм 15 

41 
лимонена 
киселина във фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 10 

42 магданоз/сух/ във фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 37 

43 мая за хляб 
с форма на паралелепипед, цвят 

кремав, слабо трошлива, опаковка 
от 0,042 кг 

брой 15 

44 макарони в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 187 

45 
макарони -

пълнозърнести 
без оцветители в целофанени 

пликове от 0,400 кг килограм 113 

46 мармалад над 60 % плодово съдържание в 
буркан от 0,360 кг килограм 37 

47 маслини черни на цвят, средни саламурени, с 
размер не по-малки от 1,5 см килограм 10 

48 мед с характерен цвят, в буркани от 
0,400 кг килограм 37 

49 мляко /преходно/ в целофанени пликове от 0,200 кг килограм 5 

50 нахут 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 6 

51 нишесте прахообразно, с безвредни 
оцветители, в опаковка от 0,080 кг пакетче 225 

52 
овесени ядки -

едри в целофанени пликове от 1,000 кг килограм 60 

53 
овесени ядки -

фини в целофанени пликове от 1,000 кг килограм 60 

54 оцет - ябълков 
с характерен цвят, бистър, без 

утайка, в пластмасова бутилка от 
0,700 л 

литър 23 

55 оцет - винен 
с характерен цвят, бистър, без 

утайка, в пластмасова бутилка от 
0,700 л 

литър 10 

56 олио 

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

литър 200 

57 олио 

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

литър 20 

58 ориз 

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

примеси и вредители и да отговаря 
на първо качество 

килограм 113 

59 орехи 
в целофанен плик от 1,000 кг, 

начупени, без наличие на примеси и 
вредители 

килограм 7 

60 
червен пипер 

/прахообразен/ 
нелютив, хомогенен продукт в 

полиетиленови пликове от 0,100 кг пакетче 113 

61 пипер черен млян и пресят, във фолирани 
пликчета от 0,010 кг пакетче 10 

62 пшеница зърно, без мирис на плесен в 
полиетиленови пликове от 1,000 кг килограм 40 



63 просо зърно, без мирис на плесен в 
полиетиленови пликове от 1,000 кг килограм 5 

64 сок „Арония" Концентрат 100 % плодово 
съдържание литър 5 

65 Сол йодирана, без механични примеси, в 
полиетиленови пликове от 1,000 кг килограм 55 

66 Спагети неначупени, в целофанени пликове 
от 0,400 кг килограм 80 

67 сода бикарбонат фолирани пликчета от 0,100 кг пакетче 75 
68 Стафиди фолирана опаковка 1,000 кг килограм 8 

69 тахан халва тахан, с добра консистенция, в 
полиетиленови опаковка килограм 23 

70 Фиде в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 60 

71 Царевица замразена в полиетиленова опаковка 
от 0,400 кг килограм 15 

72 чай - плод шипка 0.140 кг./1 опаковка килограм 37 

73 чай - пакетчета 

в пликчета от филтърна хартия без 
конец, които да са с ненарушена 
цялост, поставени в картонени 

кутии с 20 пликчета 

кутия 135 

74 чушки -
консерва 

без странични примеси, в буркани 
от 0,680 кг килограм 60 

76 Чубрица ронена-суха, в целофанени или 
фолирани пликчета от 0,010 кг пакетче 60 

77 шарена сол в целофанени или фолирани 
пликчета от 0,040 кг пакетче 45 

78 юфка в целофанени пликове от 0,400 кг килограм 37 
79 ябълкова каша в целофанени пликове от 0,200 кг килограм 23 


