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         Приложение №1 
 
 

Техническа спецификация 
 

1.Предмет на обществената поръчка: Настоящата открита процедура е за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти” 

 по 6 (шест) обособени позиции: 

Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Хляб и хлебни изделия”   

Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Консервирани и преработени плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Месо, риба и месни продукти”  

Обособена позиция 4 (ОП 4) – „Мляко и млечни продукти” 

Обособена позиция 5 (ОП 5) –  „Плодове и зеленчуци” 

Обособена позиция 6 (ОП 6) – „Други хранителни продукти” 

 

ВАЖНО!!! Настоящата поръчка е разделена на 6 обособени позиции. Участниците 

имат право да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции. 

 

2.Асортимент хранителни стоки по обособени позиции: 

 

   ОП 1– „Хляб и хлебни изделия” 
№ 

по 

ред  
Артикул Мярка  Количество 

1. Хляб нарязан бял-0.650 kг.по утвърден стандарт Бр. 5630 

2. Хляб пълнозърнест-0.650 kг. Бр. 1790 

3 Хляб нарязан бял-0.650 kг. Бр. 9320 

4 Кори за баница -0.50 кг.пакет Бр. 495 

5 Козунак без консерванти и оцветители  0.500 кг. Бр. 100 

6 Закуска Баничка 0.150 кг. Бр. 500 

7 Закуска – Кифла  0.150 кг. Бр. 1000 

8 Закуска  Тутманик 0.150 кг. Бр. 1000 

9 Питка (100 гр.) Бр. 76000 
 

 

ОП 2– „Консервирани и преработени плодове и зеленчуци” 

 

№ 

по 

ред 
Артикул Мярка  Количество 

1 Замразени зеленчуци –«Микс»-0.400 кг. Бр. 150 

2 Замразена смес за супа – 0.400 кг./зеленчукова/ Бр. 2445 

3 Консерва –Зелен фасул –0.680 кг. Бр. 1115 

4 Консерва –Грах -0.720 кг. Бр. 825 

5 Домати консерва-0.680 кг. Бр. 8710 

6 Гъби стерилизирани-2.650 кг. Бр. 290 
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7 Доматено пюре -0.720 кг.с над 22 % сухо вещество Бр. 60 

8 Паприкаш консерва – 0.720 кг./буркан/ Бр. 410 

9 Консерва гювеч-0.680 кг. Бр. 150 

10 Краставички мариновани-1.700кг /буркан/. Бр. 300 

11 Кисело зеле -1.700 кг./буркан/ Бр. 20 

12 Зелеви листа консерва – 1.700 кг./буркан/ Бр. 100 

13 Лютеница – 0.300 кг. Бр. 300 

14 Лютеница – 0.400 кг.БДС Бр. 340 

15 Конфитюр – 0.360 кг. Бр. 305 

16 Пчелен мед 100% чист – 0.700 кг. Бр. 40 

17 Компот-0.720 кг. Бр. 1400 

18 Сок натурален-1 л. 100% Бр. 1380 

19 Спанак брикети - 1кг.   кг 100 

 

ОП 3 – „Месо, риба и месни продукти” 

№ по 

ред 
Артикул Мярка  Количество 

1 Свински бут – без кост замразен Кг. 7030 

2 Телешко месо без кост .замразено Кг. 50 

3 Пиле замразено  Кг. 1875 

4 Пилешки бутчета замразени  Кг. 6730 

5 Пилешки крила замразени Кг. 100 

6 Пилешки воденички замразени  Кг. 30 

7 Кайма смес 60/40 БДС Кг. 1200 

8 Кайма смес 60/40  Кг. 4090 

9 Хек филе замразено Кг. 1100 

10 Кренвирш пилешки Кг. 250 

11 Салам шпек „Стара планина „  Кг. 100 

12 Колбас малотраен бр. 160 

13 Варена наденица  Кг. 300 

14 Кебапче 0.060 кг. Бр. 2000 

15 Кюфте- 0.060 кг. Бр. 2000 

16 Пастет свински  Бр. 150 
 

ОП 4 – „Мляко и млечни продукти” 

 

№ по 

ред 
Артикул Мярка  Количество 
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1 Пастьоризирано прясно мляко – 3% - 1 л.кутия Л. 3050 

2 Сухо мляко  – 1 кг. Кг. 150 

3 Краве кисело мляко -3.6% БДС 12:2010 0.400 кг. Бр. 5500 

4 Краве кисело мляко -2 % БДС 12:2010 0.400 кг.  Бр. 3000 

5 Краве кисело мляко – 2% 0.400 кг. Бр. 12950 

6 Сирене краве- млечен продукт  Кг. 350 

7 Сирене краве БДС 15:2010 тенекия Кг. 380 

8 Кашкавал от краве мляко БДС 14:2010 -вакум Кг. 100 

9 Кашкавал от краве мляко -пита Кг. 600 

10 Масло краве 0.125кг. БДС Бр. 1000 

11 Маргарин кутия-0.500кг. Бр. 100 

 

ОП 5 –  „Плодове и зелечнуци” 

№ по 

ред 
Артикул Мярка  Количество 

1 Ябълки  Кг. 2500 

2 Банани Кг. 2400 

3 Портокали * Кг. 250 

4 Киви* Кг. 130 

5 Мандарини* Кг. 161 

6 Грозде* Кг. 235 

7 Дини* Кг. 50 

8 Круша* Кг. 47 

9 Нектарина*  Кг. 40 

10 Картофи Кг. 5100 

11 Кромид лук Кг. 3300 

12 Зеле  Кг. 4500 

13 Моркови  Кг. 1080 

14 Домати  Кг. 3000 

15 Краставици Кг. 4000 

16 Тиквички  Кг. 200 

17 Пипер зелен Кг. 63 

18 Пипер червен Кг. 715 

19 Тиква Кг. 100 

20 Спанак Кг. 20 

*Сезонни продукти 
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ОП 6 – „Други хранителни продукти” 

 

№ по 

ред 
Артикул Мярка  Количество 

1 Олио 1 л. по браншови стандарт Бр. 815 

2 Олио 1 л. Бр. 2820 

3 Оцет винен 0.700 л. Бр. 130 

4 Яйца клас А”L Бр. 36250 

5 
Брашно тип „Бяло”по утвърден стандарт 

01/2011-1кг 
Бр. 455 

6 Брашно тип 500 разф.х 1 кг. Бр. 1310 

7 Рафинирана бяла захар1 кг. Бр. 1530 

8 Сол йодирана 1 кг. Бр. 725 

9 Ориз 1 кг. Бр. 1292 

10 Боб зрял 1 кг. Бр. 1325 

11 Боб белен 0.800кг. Бр. 30 

12 Леща 1 кг. Бр. 873 

13 Леща 0.500кг.-белена Бр. 20 

14 Жито 0.500 кг. Бр. 290 

15 Грис 0.500 кг. Бр. 345 

16 Боза 1 л. Бр. 250 

17 Макарони 0.400 кг. Бр. 1035 

18 Спагети  0.400 кг. Бр. 30 

19 Кус –кус 0.400 кг. Бр. 225 

20 Домашна юфка 0.200 кг. Бр. 420 

21 Фиде 0.400 кг. Бр. 1470 

22 Нишесте 1кг. Бр. 212 

23 Чай билков /20 бр.пакет/ Бр. 300 

24 Червен пипер 0.100 кг. Бр. 844 

25 Черен пипер 0.010 кг. Бр. 825 

26 Чубрица 1 кг. Бр. 41 

27 Джоджен 0.010 кг. Бр. 425 

28 Ванилия 0.02 кг. Бр. 185 

29 Канела 0.010 кг. Бр. 111 

30 Дафинов лист 0.008 кг. Бр. 41 

31 Лимонена киселина 0.010 кг. Бр. 10 
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32 Сода бикарбонат 0.080 кг. Бр. 21 

33 Чеснов прах 0.010 кг. Бр. 840 

34 Бакпулвер 0.010 кг. Бр. 40 

35 Какао 0.45 кг. Бр. 30 

36 Бисквити „Закуска „0.330 кг. Бр. 940 

37 Халва – 1 кг. Бр. 90 

38 Вафли  пакет-4 бр. Бр. 1545 

39 Вафли шоколадови – 1 бр. Бр. 300 

40 Сладко руло 0.300 кг. Бр. 500 

41 Корнфлейкс 1 кг.в пакет Бр. 105 

42 Галета 1 кг. Бр. 228 

43 Целина суха 0.010 кг. Бр. 425 

44 Магданоз сух 0.010 кг. Бр. 598 

45 Копър сух 0.010 кг. Бр. 725 

46 Кекс 0.035 кг. Бр. 740 

47 Суха паста 0.040 кг. Бр. 2250 

48 Паста сиропирана бр. 130 

49 Меденка 0.050 кг. Бр. 2140 

 

 

3. Изисквания за изпълнение на поръчката и технически спецификации: 

 

I. Изисквания за  месо и месни продукти 

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища(ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните.  

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%.  

4. Да са екстра или първо качество; 

5.При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и 

ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист;  
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Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища  
1. Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата 

маса) и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).  

2. Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини(за малотрайните 

колбаси не повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и 

намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните 

не повече от 2,2%).  

3. Месото от свине , ЕПЖ и ДПЖ да отговаря на изискванията на Регламент № 

853/2004/ЕС.  

4. Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на Регламент 

№853/2004/ЕС и Регламент 543/2008.  

5. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

6. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО). 

7. Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и да са с 

ниско съдържание на сол.  

8. Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да са произведени по 

ТД, в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите 

изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдени стандарти  

9. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност. 

 

II. Изисквания за мляко и млечни продукти  

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища(ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните . 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%.  

4. Да са екстра или първо качество;  

5. При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и 

ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист;  

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища  
1. Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини.  
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2. Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от сурово мляко, 

отговарящо на изискванията на Регламент № 853/2004.  

3. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

4. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

5. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност.  

 

III. Изисквания за хлебни изделия 

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните . 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност); 

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%.  

4. Да са екстра или първо качество; 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища:  
1. Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно 

замърсяване и не променя органолептичните им показатели.  

2. Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните.  

3. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.  

4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.  

5. Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт.  

6. Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или 

захар.  

Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

7.   Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения. 

8. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност.  

 

IV. Изисквания за пресни плодове и зеленчуци 
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1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните . 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%. 

4. Да са екстра или първо качество. 

 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища:  
1. Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 

предлагане на пазара.  

2. Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества 

пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности.  

3. Кореноплодните зеленчукови култури/морков, ряпа, салатно цвекло, репички и др./ 

трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на 

пресни плодове и зеленчуци.  

4. Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди от 

вредители. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги 

прави негодни за консумация.  

5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

6. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

7. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност. 

 

V. Изисквания за други хранителни продукти 

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 
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заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните . 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%.  

4. Да са екстра или първо качество. 

 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища:  
1. Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно 

замърсяване и не променя органолептичните;  

2. Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните.  

3. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.  

4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.  

5. Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и 

примеси.  

6. Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо 

плесенясване, с наличие на складови вредители и/ или следи от тяхната дейност.  

7. Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите, 

заложени в ТД на производителя, без оцветители.  

8. Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и увреждания 

от вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за продукта.  

9. Използваният чай да не съдържа оцветители и овкусители.  

10. Използва се само сол, йодирана с калиев йодат.  

12. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

13. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

14. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност.  

15. Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във възрастта 

до 3 години, по отношение на състава им трябва да отговарят на Наредбата за 

изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за 

кърмачета и малки деца. 

 

VI. Срокове и периодичност на доставките 
 

Ще се извършва доставка два пъти в работната седмица, а на хляб – във всеки работен 

ден,  до посочените обекти, като всеки един от упълномощените представители на 

отделните звена ще прави предварителна заявка на количествата продукти.  

Срокът за изпълнение на поръчката е до 12 календарни месеца, като започва да тече от 

датата на изпращане на Възлагателно писмо от Възложителя на Изпълнителя. Времето 
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на извършване на доставките е два пъти в работна седмица, а на хляб – във всеки 

работен ден със собствен или нает транспорт. Срокът за изпълнение на доставките до 

обекта, посочен от Възложителя, е не по-голям от 2 дни. При извънредни ситуации 

(природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава да достави стоката по 

предварителна, извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в склада на 

Възложителя. Срокът за изпълнение на извънредната доставка е съгласно срока, 

подаден от участника избран за изпълнител.  

 

VII. Актуализация на цените (промяна на цената на 

доставките): 
 

Доставната цена ще се актуализира на всяко 1-во число на всеки месец. 

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо справка на “САПИ” 

ЕООД за всеки месец (предоставена от Изпълнителя за негова сметка), по следната 

формула: 

 

Цд = Кц х Бц , където:  

 

Цд е новата цена на доставка;  

Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя 

(постоянен за целия период на действие на договора);  

Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към 

момента на последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, 

съгласно бюлетина.   

 

VIII. Изисквания за консервирани плодове и зеленчуци 

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища(ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните. 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%. 

4. Да са екстра или първо качество. 

 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища:  
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1. Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а 

стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители, 

оцветители и консерванти.  

2. В детските заведения и училищата не се доставят и приемат продукти с нарушена 

херметичност и признаци на бомбаж.  

3. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията 

към напитките от плодове.  

4. Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на 

добавена захар над 50%.  

5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

6. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

7. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност.  

8. Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на моно- и 

дизахариди до 20%.  

 

IX. Изисквания за захар и захарни изделия 

 

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен 

продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за 

качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен 

документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията 

на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите 

принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения, Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (ИЗМ. - ДВ, БР. 85 

ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2015 Г.), Наредба №37 от 21.07.2009г. за здравословното 

хранене на учениците и Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните. 

2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да 

бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производител, качество, дата на производство и срок на годност);  

3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%. 

4. Да са екстра или първо качество. 

 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища:  
1. Захaрта и захарните изделия трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 

предлагане на пазара.  

2. Не се допускат захaр и захарни изделия, съдържащи остатъчни количества пестициди 

и нитрати над максимално допустимите стойности.  
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3. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, 

използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или 

съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).  

4. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.  

5. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната и документ за качество и безопасност.  

 

Доставяните хранителни продукти следва да бъдат съобразени със следните 

нормативни актове: 

(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

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

5.02.2016 г; 

(iii) Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

(iv) Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 

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

г; 

(v) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

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

(vi) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, 

бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

(vii) Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

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

(viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, 

бр. 102 от 12.12.2014 г.; 

(ix) Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

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

(x) Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, 

ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; 

(xi) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 

6.12.2002 г.; 

(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, 

бр. 107 от 15.11.2002 г.; 

(xiii) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

(xiv) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани 

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

(xv) Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

(xvi) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 

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

(xvii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

http://web.apis.bg/p.php?i=11203
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(xviii) Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията 

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

(xix) Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане 

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

(xx) Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 

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

(xxi) Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността 

и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 

20.09.2011г.; 

(xxii) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 

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

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

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

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

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

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

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

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

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това 

операции; 

(xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за 

определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

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

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен 

характер; 

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

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

парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на 

Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски 

указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по 

отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила 

и някои допълнителни преходни разпоредби; 

(xxx) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки 

деца, храните за специални медицински цели и заместителите на 

целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло; 

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

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

имат непоносимост към глутен; 

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

година относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

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

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с 

етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо; 
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(xxxiv) Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или 

предназначени за влагане в или върху храни; 

(xxxv) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 година относно хигиената на храните; 

(xxxvi) Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за 

храните от животински произход; 

(xxxvii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определянето на специфични правила за 

организирането на официалния контрол върху продуктите от животински 

произход, предназначени за човешка консумация; 

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

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 

(xxxix) Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от 

животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

(xl) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 

1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца; 

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

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за 

добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

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

относно микробиологичните критерии за храните;  

(xliii) Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за 

определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 

1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците 

и на преработените плодове и зеленчуци; 

За улеснение на участниците представяме примери с изчисляване на  коригиращ 

коефициент и получената доставна цена. Работи се с цени  без включен  ДДС. 

 

 

 

 


