
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка

 Обособена позиция № 1:Хляб и хлебни изделия 

1 Хляб нарязан бял-0.650 kг.по утвърден стандарт
Утвърдени стандарти, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г.
Бр. Целофанов плик по 0,650 кг.

2 Хляб пълнозърнест-0.650 kг.

Утвърдени стандарти,

съобразно Наредба № 9

/16.09.2011г.
Бр. Целофанов плик по 0,650 кг.

3 Хляб нарязан бял-0.650 kг. Наредба № 2/ 07.03.2017г. Бр. Целофанов плик по 0,650 кг.

4

Кори за баница -0.50 кг.пакет - пресовано на много тънки листи 

твърдо тесто, цвят - светло кремав, вкус и мирис – на мая и 

брашно, не се допускат видими плесени. Стоката да се доставя със 

сертификат на производителя

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр.
в целофанова опаковка по 0,500 

кг

5

Козунак без консерванти и оцветители  0.500 кг. - добре изпечена 

горна кора, цвят златист до бледокафяв, мирис- приятен, 

специфичен. Без оцветители и подобрители

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

В пласмасови касетки, добре 

покрити, индивидуално 

опаковани - по 0,500 кг

6
Закуска Баничка 0.150 кг.-със  краве сирене,  по 0,150 кг Без 

подобрители, оцветители и консерванти

Сборник рецепти с наръчник за

хранене на децато от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство

„Техника” ООД, гр. София, 2007г.

Бр.
Фолирани сладкарски тави с 

етикети

7

Закуска – Кифла  0.150 кг. - с различни пълнежи - мармалад,  

кашкавал; рогчета, локумка, кремка – по 0,150 кг Без подобрители, 

оцветители и консерванти

Сборник рецепти с наръчник за

хранене на децато от 3 до 7 годишна 

възраст – издателство

„Техника” ООД, гр. София, 2007г.

Бр.
Фолирани сладкарски тави с 

етикети

СПИСЪК НА ОСНОВНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОСТАВКА 



8

Закуска  Тутманик 0.150 кг.- - добре изпечена горна кора, цвят 

златист до бледокафяв, мирис- приятен, специфичен. Без 

оцветители и подобрители

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г.

Бр.
В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети

9

Питка (100 гр.) – равномерно оформена питка без странични 

издутини и деформации. След натискане на повърхносттта да 

възвръща формата си.

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

В целофанови опаковки

 по 0,100 кг/бр или Фолирани 

сладкарски тави с етикети

Обособена позиция № 2: Консервирани и преработени 

плодове и зеленчуци

1

Замразени зеленчуци –«Микс»-0.400 кг. - цели , ненабити, без 

пукнатини и примеси на люспи и парченца от шушулки; вкус и мирис , 

без наличие на жълти зърна, без петна по зърното, структура – 

добра, с нежна покривка и месеста част

Наредба 9/16.09.2011 г. Бр.
В полиетиленови пликове по 

0,400 кг

2

Замразена смес за супа – 0.400 кг./зеленчукова/ –ниско съдържание 

на сол, без консерванти и оцветители първо качество, пиперките в 

една опаковка да са еднакво нарязани, червените домати – цели или 

нарязани, патладжанът – на парчета, с размери до 40 мм, бамята – 

цяла, с отстранени дръжки, изрязани над венеца, цяла или нарязана, 

зеленият фасул – с отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан, 

магданозът – нарязан като за подправка.

Наредба 9/16.09.2011 г. Бр.
В полиетиленови пликове по 

0,400 кг

3

Консерва –Зелен фасул –0.680 кг.- ниско съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители, първо качество; стерилизиран в буркани. 

Зърната да са в млечна зрялост, със зелен цвят, тънка нежна 

обвивка и сладко месо. Не се допускат в буркана наличие на зрели 

зърна, водещи до поява на бяла утайка. Прозрачна утайка, добре 

сварен готов за директна консумация. 

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0.680 кг.



4

Консерва –Грах -0.720 кг.– ниско съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители, първо качество; стерилизиран в буркани 

цели здрави зърна, сортирани по едрина и вид, ненабити, без 

пукнатини, без примеси на люспи, парчета от шушулки и други. Леко 

скорбелен вкус, без страничен мирис. Зърната да са в млечна 

зрялост, със зелен цвят, тънка нежна обвивка и сладко месо. Не се 

допускат в буркана наличие на зрели зърна, водещи до поява на бяла 

утайка. Прозрачна утайка, добре сварен готов за директна 

консумация. Маса на граха – 65 % от теглото на консервата. 

Готварска сол – 1.3% до 1.8% .

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0.720 кг.

5
Домати консерва-0.680 кг.- ниско съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители залети със собствен сос

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0.680 кг.

6 Гъби стерилизирани-2.650 кг.- Бр.

7

Доматено пюре -0.720 кг.с над 22 % сухо вещество – продукт 

получен чрез концентриране на сок от пасирани, зрели червени 

домати с добавка на готварска сол. Външен вид и консистенция – 

еднородна маса, без семена, частици от кожица и груба плодова 

тъкан. Вкус и мирис – натурален, свойствен за зрели домати.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0,720 кг

8

Паприкаш консерва – 0.720 кг./буркан/ – отнася се за култивиране 

гъби. Гъби цели или нарязани напречно или надлъжно, без механични 

повреди. Заливка – прозрачна, бистра, със слаб жълтеникав 

оттенък. Без видими признаци и на бомбаж и утайка. Без мирис на 

мухъл. Без консерванти и оцветители.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0,720 кг

9

Консерва гювеч-0.680 кг.-ниско съдържание на сол, без консерванти 

и оцветители първо качество, пиперките в една опаковка да са 

еднакво нарязани, червените домати – цели или нарязани, 

патладжанът – на парчета, с размери до 40 мм, бамята – цяла, с 

отстранени дръжки, изрязани над венеца, цяла или нарязана, 

зеленият фасул – с отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан, 

магданозът – нарязан като за подправка.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0.680 кг.



10

Краставички мариновани-1.700кг /буркан/.– чисти, цели, 

ненабръчкани,

неповехнали, без механични и др. Повреди, без плододръжки и 

остатъци от цветове; цвят – зелен до жълтозелен,ниско 

съдържание на сол,без консерванти и оцветители.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. Консерва по 1.700 кг /буркан/.

11
Кисело зеле -1.700 кг./буркан/– rqzano, здравa, чистa.Ниско 

съдържание на сол, без консерванти и оцветители.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. Консерва по 1.700 кг /буркан/.

12
Зелеви листа консерва – 1.700 кг./буркан/ – листа, здрави, 

чисти.Ниско съдържание на сол, без консерванти и оцветители.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. Консерва по 1.700 кг /буркан/.

13

Лютеница – 0.300 кг. – еднородна, пюреобразна маса; вкус и мирис –

свойствени за вложените съставки, цвят – бледо до яркочервен. 

Първо качество

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. В консерва по 0,300 кг

14

Лютеница – 0.400 кг.БДС– еднородна, пюреобразна маса; вкус и 

мирис –

свойствени за вложените съставки, цвят – бледо до яркочервен. 

Първо качество

БДС или еквивалент, съобразно Наредба 

№ 9 /16.09.2011г.
Бр. В консерва по 0,400 кг

15

Конфитюр – 0.360 кг. - /ягода, малина, къпина, горски плодове и 

др./желиран продукт с равномерно разпределени плодове, не се 

допуска захаросване, пяна, мехурчета от въздух, наличие на семки, 

костилки и плодови кожици, цвят – характерен за плода. 

Съдържание на плод над – 60 % от общата маса, захар – под 50%, 

киселинност от 0,3 до 1,3%. Първо качество

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. В консерва по 0,380 кг

16

Пчелен мед 100% чист – 0.700 кг.-– 100%, вкус сладък, или със 

специфичен привкус, аромат – определя се от произхода му, може да 

бъде от почти безцветен до тъмнокафяв, гъста полутечна маса, 

която постепенно кристализира и втвърдява. Да отговаря на 

Директива 2001/1.10./ от 20.12.2001 и Наредба, приета с ПМС 

№196/28.08.2002 г. 

Технологичната документация на 

производителя
Бр. В консерва по 0,700 кг



17

Компот-0.720 кг.- – всяка опаковка съдържа плодове от един, сорт, 

обелени почистени от костилки гнезда, нарязани по един и същ 

начин на половинки и четвъртинки по надлъжния диаметър, 

приблизително еднакви по размер и форма, без тъмни петна по 

повърхноста и други дефекти, залети с захарен сироп.Сироп – 

бистър, слабо опалисциращ, без следи от утайка и странични 

примеси. Допуска се наличие от плаващи частици от плодовото месо 

в сиропа, непредизвикващи неговото потъмняване. Вкус и мирис – 

типични, добре изразени, в свойствени за праскови без страничен 

вкус и мирис.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. Консерва по 0.720кг.

18

Сок натурален-1 л. 100% -  плодова съставка ананас и портокал, 

ябълка, праскова, кайсия, горски плодове,вишна, круша. Течна 

консистенция с много дребни частици от пресния плод, цвят — 

характерен, съобразно цвета на суровия плод.

Пастьоризиран без консерванти. Съдържание на плод — 100

%. Съдържанието на моно- и дизахариди да не превишава 20% от 

общата маса на продукта.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.

Бр. В опаковки по 1 литър

19

Спанак брикети - 1кг.  – добре оформени кубчета, не смачкани., 

свежо зелен цвят, съставните части са с хомогенен размер, без 

съдържание на големи парчета от стебла с жълт цвят, вкус – леко 

стипчив и горчив, нарязан на парченца с размер от 4 – 100 мм; 

съдържание на сухо в-во – не по-малко от 6%

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 1 кг

Обособена позиция № 3:Месо, риба и месни продукти 

1

Свински бут – без кост замразен  Месото да произхожда от здрави, 

угоени свине, заклани в кланици, съгласно нормативните изисквания. 

Свински бут – да съдържа страничните половини на последния 

преден прешлен, на кръстеца и на таза, бедрената кост, 

подбедрените кости и прилежащата им мускулатура.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Кг.
опаковка полетиеленова торба 

по 1 кг ± 0.2

2
Телешко месо без кост -замразено - в натурален вид пакетирано, да 

не е обработено допълнително, а натурално, без наличие на сланина.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Кг.
полиетиленови пликове по 1 кг ± 

0.2



3

Пиле замразено - Да отговаря на клас „А” и да бъде с

добре развита мускулатура, чисто, без травми, със здрава кожа, без 

разкъсвания и натъртвания, без подкожни кръвоизливи и остатъци 

от перушина. Външен вид – бледожълт, без механични повреди.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Кг.

полиетиленови пликове по 1,5 – 

1,8 кг

± 0.2

4

Пилешки бутчета замразени - - Да отговарят на клас „А” и да 

бъдат с добре развита мускулатура, чисти, без травми, със здрава 

кожа, без разкъсвания и натъртвания, без подкожни кръвоизливи и 

остатъци от перушина. 

Външен вид – бледожълт, без механични повреди.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Кг.
полиетиленови пликове по 1 кг ± 

0.2

5

Пилешки крила замразени- Да отговарят на клас „А” и да бъдат с 

добре развита мускулатура, чисти, без травми, със здрава кожа, без 

разкъсвания и натъртвания, без подкожни кръвоизливи и остатъци 

от перушина.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Кг.
полиетиленови пликове по 1 кг ± 

0.2

6
Пилешки воденички – замразени без допълнителни дреболии и 

мазнини. Специфичен мирис и свеж вид. Клас А.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Кг.
полиетиленови пликове по 1 кг ± 

0.2

7

Кайма смес 60/40 БДС  – със съдържание 60% телешко и 40 % 

св.месо, хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и 

тлъстини, цвят- -бледокафяв до червен, вкус – умерено солен, мирис 

– свойствен на прясно месо- съдържание на мазнини до 12,5%, сол до 

1,5%, охладена

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 6 

/15.08.2011г.

Кг.

единична опаковка 

полетиеленова торба по 1 кг ± 

0.2

8

Кайма смес 60/40 -– със съдържание 60% телешко и 40 % св.месо, 

хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и 

тлъстини, цвят- -бледокафяв до червен, вкус – умерено солен, мирис 

– свойствен на прясно месо- съдържание на мазнини до 12,5%, сол до 

1,5%,охладена

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Кг.

единична опаковка 

полетиеленова торба по 1 кг ± 

0.2

9

Хек филе замразено - на блок при температура -18 ºС, изчистена, без 

глави, здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за 

дадения вид; мирис след размразяване – характерен за прясна риба, 

без признаци на развала

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Кг. в полиетиленови торби от 1 кг

10

Кренвирш пилешки– охладен, чиста гладка повърхност, без петна, 

повреди и необичайни грапавини, цвят – бледо кафяв червеникав, 

мирис – приятен. Разрезната повърхност да е с еднообразен 

строеж, без празнини и шупли.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Кг. полиетиленови опаковка по 3 кг



11

Салам шпек „Стара планина "-  – продуктът да бъде с форма 

типична, с чиста, гладка, без повреди повърхност, с равномерен 

еднакъв цвят.Разрезната повърхвност да е с еднообразен строеж, с 

характерен розово-червен до червено-кафяв цвят, без празнини, 

шупли и сухожилия, фасции разтопени мазнини, без наличие на 

тъмно оцветен периферен пръстен.

Обвивката плътно прилепнала към пълнежната маса. Консистенция 

от твърдо еластична до плътна. Салама да е с приятен специфичен 

вкус и мирис с оттенък на вложените подправки. Мазнини до 26% и 

сол до 2,2%.

„Стара Планина“ 

или еквивалентен стандарт

ТД на производителя, съобразно Наредба 

№ 9

/16.09.2011г.

Кг. в естествено черво по 1 кг

12

Колбас малотраен - колбасът да бъде с права цилиндрична форма, с 

чиста, гладка, без повреди повърхност. Разрезната повърхност да е 

с еднообразен строеж.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

бр. В полиетиленови пликове

13

Варена наденица - – смес от 50% свинско и 50% телешко месо. С 

цилиндрична форма, слабо извита. Дължина на парчетата 15-20 см. 

Непрекъсната броеница със завързани краища. С чиста, гладка и без 

повреди повърхност. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Кг. В полиетиленови пликове

14

Кебапче 0.060 кг.- Подправки, харктерни за изделието. 

Консистенцията да бъде мека, повърхост – чиста, гладка. Цвят – 

бледо кафяво-червен. Мирис и вкус – приятен, на прясно смляно 

свинско месо.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Бр.
Поставени в подложна тарелка 

по 10 броя

15

Кюфте- 0.060 кг.- Подправки, харктерни за изделието. 

Консистенцията да бъде мека, повърхост – чиста, гладка. Цвят – 

бледо кафяво-червен. Мирис и вкус – приятен, на прясно смляно 

свинскомесо.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Бр.
Поставени в подложна тарелка 

по 10 броя

16

Пастет свински - произведен от свинско месо, свински черен дроб, 

бульон, сол и подправки. Гладка повърхност с хомогенен бледорозов 

до сиво-кафяв цвят, специфичен вкус на вложените подправки. 

Масленост в сухото вещество – не повече от 65%, водно 

съдържание – не повече от 60%, готварска сол – от 1.2 до 2.2%

технологичната документация на 

производителя
Бр. Метална кутия по 0,180 кг

Обособена позиция № 4: Мляко и млечни продукти 



1

Пастьоризирано прясно мляко – 3% - 1 л.кутия  - масленост, 

еднородна течност без утайка, цвят-бял със слабо кремав 

отенък, вкус-слабо сладникъв без страничен привкус, мирис-

специфичен, първо качество суровина. Сух обезмаслен остатък 

– не повече от 8,5

%. Етикетирано на български език.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Л. Тетрапак кутия по 1 литър

2
Сухо мляко  – 1 кг. - Мляко па прах (сухо мляко). Получено чрез 

пастьоризиране на млякото. 

Технологичната документация на 

производителя
Кг. В полиетиленова опаковка

3

Краве кисело мляко -3.6% БДС 12:2010 0.400 кг. 3,6 % 

масленост, бял цвят с различни нюанси на кремав цвят, вкус и 

аромат-специфичен, приятно млечно кисел. Етикетът с 

фирмения знак да е върху всяка опаковка, където са отразени 

дата на годност, партида и температура на съхранение.Сухо 

вещество от 8,5% до 18%.

Стандарт БДС или еквивалент 

съобразно Наредба № 9 в съответствие 

с БДС.

Бр.
Пластмасова кофичка до 0,400 

кг

4

Краве кисело мляко -2 % БДС 12:2010 0.400 кг. -2% масленост, 

бял цвят с различни нюанси на

кремав цвят, вкус и аромат-специфичен, приятно млечно кисел. 

Етикетът с фирмения знак да е върху всяка опаковка, където 

са отразени дата на годност, партида и температура на 

съхранение.

Стандарт БДС или еквивалент 

съобразно Наредба № 9 в съответствие 

с БДС.

Бр.
Пластмасова кофичка до 0,400 

кг

5

Краве кисело мляко – 2% 0.400 кг. -  2% масленост, бял цвят с 

различни нюанси накремав цвят, вкус и аромат-специфичен, 

приятно млечно кисел. Етикетът с фирмения знак да е върху 

всяка опаковка, където са отразени дата на годност, партида 

и температура на съхранение.

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя

Бр.
Пластмасова кофичка до 0,400 

кг

6

Сирене краве- млечен продукт  – вакуум - вкус, мирис и аромат 

– специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис. 

Консистенция – умерено твърда, еластична. Вкус, мирис и 

аромат – специфични за узряло сирене без страничен привкус и 

мирис

БДС 15:2010 или ТД

еквивалентна БДС, съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г.
Кг.

Полиетиленови опаковки по 

0,400 гр. ± 0.2



7

Сирене краве БДС 15:2010 тенекия – бяло саламурено (без 

саламурата) – БДС вкус, мирис и аромат – специфични за 

узряло сирене без страничен привкус и мирис. Консистенция – 

умерено твърда, еластична. Вкус, мирис и аромат – 

специфични за узряло сирене без страничен привкус и мирис

БДС 15:2010 или ТД

еквивалентна БДС, съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г.
Кг. В тенекия 

8

Кашкавал от краве мляко БДС 14:2010 -вакум Вкус, мирис и

аромат – специфични за узрял кашкавал без страничен привкус 

и мирис. Кашкавалът да бъде бъде опакован във вакумирани 

полиетиленови опаковки. Сухо вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %. Срок на зреене – 60 дни.

БДС 14:2010 или ТД еквивалент на БДС 

съобразно Наредба

№9/16.09.2011 г.
Кг. полиетиленови опаковки до 1 кг

9

Кашкавал от краве мляко -пита - Вкус, мирис и

аромат – специфични за узрял кашкавал без страничен привкус 

и мирис. Кашкавалът да бъде бъде опакован във вакумирани 

полиетиленови опаковки. Сухо вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %. Срок на зреене – 60 дни.

БДС 14:2010 или ТД еквивалент на БДС 

съобразно Наредба

№9/16.09.2011 г.
Кг. полиетиленови опаковки до 1 кг

10 Масло краве 0.125кг. БДС – масленост не по-малко от 82 %

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 

9/16.09.2011г.

Бр.
В стандартна опаковка на 

производителя

11

Маргарин кутия-0.500кг. – с намалено съдържание на мазнини 

– мазнина, приготвена на основата на растителни и/или 

животински мазнини в натурален и хидрогениран вид с добавка 

на млечно масло, мляко, захар, емулгатори, витамини и др. 

Цвят – от бледожълт до жълт, без наличие на мухъл

Технологичната документация на 

производителя
Бр. PVC кутия по 0,500 кг

Обособена позиция  № 5: Плодове и зеленчуци 



1

Ябълки -клас първи, с добро качество – цели, свежи здрави,чисти, 

нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 

без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните 

си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и 

търговския му вид в опаковката.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в 

пластмасови касетки или 

пласмасови кошнички с мрежа, 

касетки или в мрежести 

потребителски опаковки

2

Банани-плодове – свежи, цели, здрави, чисти, нормално

развити, без загнили части, с типична форма и оцветяване, да са 

напълно узрели, но не презрели..

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг. В кашони – оригинални опаковки

3

Портокали *-плодове – свежи, цели, здрави, чисти, нормално 

развити, без загнили части, с типична форма и оцветяване, без 

остатъци от средства за борба с вредители и болести.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В мрежести потребителски 

опаковки

4

Киви* -плодове – свежи, цели, чисти, здрави, типични за сорта, 

нормално развити, с оцветяване характерно за плода. Повреди от 

болести и вредители и механични не се допускат.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг

В насипно състояние в 

пластмасови касетки или 

пласмасови кошнички с мрежа

5

Мандарини*- плодове – свежи, цели, здрави, чисти, нормално 

развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, без загнили 

части, без чужд мирис и вкус и без видими остатъци от средства за 

борба с болести и неприятели. Размер по най- големия диаметър – 

минимум 60 мм.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг

В мрежести потребителски 

опаковки

6

Грозде*- гроздове – цели, с минимално тегло 0.100 кг. Нормално 

развити и типични за дадения сорт; цвят – типичен за гроздето, 

повреди – механични и от насекоми не се допускат.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В щайги. Във всяка

щайга трябва да се поставя 

грозде от

един сорт, сортирано по 

качество, големина и

оцветяване

7

Дини* - пресни – плодове недозрели не се допускат, плодове цели, 

здрави, чисти, ненапукани, ненабити с характерна за сорта форма. 

Тегло на един брой – от 2.5 кг. До 4 кг.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В дървени или пластмасови 

касетки



8

Круша* -  – клас първи, с добро качество – цели, свежи здрави,чисти, 

нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 

без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните 

си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и 

търговския му вид в опаковката.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в 

пластмасови касетки

9

Нектарина* -плодове – цели, пресни, здрави, чисти, напълно развити, 

с характерна за сорта форма и оцветяване. Повреди механични и от 

болести не се допускат. Размер на плода по най-големия диаметър: 

немъхести – 50 до 56 мм. Загнили плодове не се допускат.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в дървени 

или пластмасови касетки

10

Картофи- – І качество; да при-тежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

външен вид – клубени, цели, свежи, чисти, без пукнатини с кремава 

или розова кожица.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

в насипно състояние в дървени 

или пластмасови

11

Кромид лук - луковици цели, здрави, чисти, напълно развити, добре 

оформени, узрели с плътна и суха външна обвивка (люспа). Повреди 

от болести и механични не се допускат.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг

В дървени,пластмасови касетки 

или мрежести торбички.

12

Зеле - бяло – цели зелки, пресни, - незавехнали, здрави, чисти, напълно 

оформени, плътни, ненапукани, с характерна форма и големина и 

окраска за сорта. Не се допуска влага

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг

В чисти и здрави касетки или 

полиетиленови чували. Изисква 

се да са сортирани от едно 

качество и един сорт.

13

Моркови -  пресни – с външен вид – кореноплоди, пресни, правилно 

оформени, цели, гладки, здрави, неразклонени, чисти с типична за 

сорта форма.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в дървени 

или пластмасови касетки

14
Домати  – чисти, кръгли, гладки или ръбести с форма типична за 

сорта.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

в дървени или пластмасови 

касетки

15

Краставици - – пресни, цели, здрави с дължина 30 см; 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, сортирани от един вид или едно 

качество.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

в дървени, пластмасови касетки 

или полиетиленови пликове



16

Тиквички – дължина на плода от 15 до 25 см. Без механични

повреди с месеста част – сочна, крехка, незагрубяла, с типично за 

сортаоцветяване, с едва оформени дребни некожести семки.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В пластмасови каси или 

полиетиленови чували

17

Пипер зелен- зеленчуци цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за 

сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без 

повишена влажност

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в дървени, 

пластмасови касетки или 

мрежести торбички –масата 

да е до 15 кг

18

Пипер червен-зеленчуци цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за 

сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без 

повишена влажност

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние в дървени, 

пластмасови касетки или 

мрежести торбички –масата 

да е до 15 кг

19

Тиква - плодове – цели, свежи, здрави, чисти, узрели, с характерна за 

съответния сорт големина, форма и оцветяване на кората, с или без 

плододръжки, без повърхностна влага, маса на плода не по-малко от 

3-4 кг.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг В пластмасови каси

20

Спанак - пресен – да притежават всички основни

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта 

запазва основните си характеристики по отношение на качеството, 

съхраняването и търговския му вид в опаковката.

Наредба 9/16.09.2011 г. и Наредба 

16/28.05.2010 г.
Кг.

В насипно състояние, в 

пластмасови или дървени 

касети

Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти 

1

Олио 1 л. по браншови стандарт – 100 % рафинирано слънчогледово, 

бистро, без утайка, цвят- светложълт, вкус и мирис характерен – 

без страничен привкус, без примеси

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
Пластмасови бутилки по 1 

литра

2

Олио 1 л. – 100 % рафинирано слънчогледово, бистро, без утайка, 

цвят- светложълт, вкус и мирис характерен – без страничен привкус, 

без примеси

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
Пластмасови бутилки по 1 

литра

3

Оцет винен 0.700 л.- цвят – жълт до бледочервен, чиста

прозрачна течност, без утайка на дъното, вкус – кисел, характерен 

за продукта

Технологичната документация на 

производителя
Бр. ПВЦ бутилка по 0,700 л



4

Яйца клас А”L - черупка нормална, чиста, неповредена, здрава, с 

тегло 0,050 кг. Със задължителна маркировка на всяко яйце съгласно 

Наредба №1/01.2008г. Доставени 5 дни след датата на 

производство

Наредба № 9/ 16.09.2011г. Бр. В картонени кори по 30 бр.

5

Брашно тип „Бяло”по утвърден стандарт 01/2011-1кг – цвят 

светлокремав, вкус и мирис – специфични, без страничен привкус на 

плесен и запарено, да не се усеща хрус при сдъвкване

По БДС и съобразно Наредба №

9 /16.09.2011г.

Наредба № 2/ 07.03.2017г.
Бр. опаковки от по 1 кг

6

Брашно тип 500 разф.х 1 кг.– цвят светлокремав, вкус и мирис – 

специфични, без страничен привкус на плесен и запарено, да не се 

усеща хрус при сдъвкване

Технологичната документация на 

производителя Бр. опаковки от по 1 кг

7

Рафинирана бяла захар1 кг. – рафинирана, бяла,екстра, кристална, 

пакет. Бяла, суха, нелепнеща, еднородни кристали с ясно изразени 

стени, цвят – бял с блясък, вкус – сладък, разтворимост – пълна, 

чужди примеси – не се допускат Еднородност на кристалите – не по-

малко от 99,9 %. Обща пепел – не повече от 0,025 % и влага – не 

повече от 0,10 %.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. в целофанови пликове по 1 кг.

8

Сол йодирана 1 кг.-  – първо качество цвят бял; вкус

- солен; страничен мирис не се допуска; механични примеси не се 

допускат. Калиев йодат-28-50, NACl97,8% mil/kg

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. в полиетиленови пликове по 1 кг.

9

Ориз 1 кг.- /екстра качество/-среднозърнест, да не е брашнясал и да 

не съдържа живи или мъртви вредители. Цвят – бял до кремав, без 

мирис на мухъл и запарено, не се допускат неолющени зърна. 

Качество екстра.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
в целофанов плик по 1 кг, в 

найлонов стек по 10 кг

10
Боб зрял 1 кг. – първо качество без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на примеси

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. в целофанова опаковка по 1 кг

11
Боб белен 0.800кг.– първо качество без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на примеси

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
в целофанова опаковка по 0,800 

кг

12
Леща 1 кг.– без начупени зърна и следи от мъртви или живи 

вредители, чиста, без наличие на примеси.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. В целофанова опаковка по 1 кг

13
Леща 0.500кг.-белена – без начупени зърна и следи от мъртви или 

живи вредители, чиста, без наличие на примеси.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
В целофанова опаковка по 0,500 

кг



14

Жито 0.500 кг.– цвят – специфичен за съответния сорт, мирис-

характерен за прясно пшенично зърно без мирис на плесен, запарено 

или друг несвойствен аромат, вкус – характерен за пшеничното 

зърно

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
В целофанова опаковка по 0,500 

кг

15

Грис 0.500 кг.-/пшеничен/ – цвят – бледожълт до кремав, без наличие

на тричени части, мирис – специфичен за пшеничния грис, без мирис 

на плесен и запарено, хрус при сдъвкване да не се усеща.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
В целофанова опаковка по 0,500 

кг

16

Боза 1 л.- неферментирало или слабо ферментирало питие, 

приготвено чрез изваряване на каша от зърнени храни, последващо 

пасиране, разреждане с вода и подслаждане със захар. 

Технологичната документация на 

производителя
Бр. В пластмасова бутилка от 1 л

17

Макарони 0.400 кг.– цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци

на недобро омесване, мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, 

вкус – свойствен, без горчивина, застоялост или друг страничен 

привкус.

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

в целофанови пликове по 0,400 

кг.

18

Спагети  0.400 кг.-  цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци 

на

недобро омесване, мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – 

свойствен, без горчивина, застоялост или друг страничен привкус.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
в целофанова опаковка по 0,400 

кг

19

Кус –кус 0.400 кг.– цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на

недобро омесване, мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – 

свойствен, без горчивина, застоялост или друг страничен привкус.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
в целофанова опаковка по 0,400 

кг

20

Домашна юфка 0.200 кг.– цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без

признаци на недобро омесване, мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без горчивина, застоялост или друг 

страничен привкус.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.
в целофанова опаковка по 0,200 

кг



21

Фиде 0.400 кг.-произведено 100% от пшеничен грис и вода, с яйца. 

Цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на недобро 

омесване, мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, вкус

– свойствен, без горчивина, застоялост или друг страничен привкус, 

без оцветители. Размери и дължина от 250- 600 мм., диаметър на 

нишката – 0,5-2,0 мм. При сваряване – увеличаване на обема не по-

малко от 2,5. Влага в % - не повече от 12,5. Загуба на сухо вещество 

във варивната вода не повече от 12 %. Съдържание на напукани 

макаронени изделия, % от масата – не повече от 2%.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. кг

Бр.
в целофанова опаковка по 0,400 

кг

22
Нишесте 1кг.-100 %, без оцветители, натурално, без страничен 

привкус на плесен

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. в опаковка по 1 кг

23

Чай билков /20 бр.пакет/– от добре изсушени билки, без 

оцветители,овкусители и кофеин – съдържание –билки и аромати; 

без изкуствени оцветители и консерванти; външен вид – сипкава 

еднородна маса от ситно нарязани добре изсушени листа, 

стръкчета, или цвят; без признаци на сбиване на бучки и 

плесенясване, без странични примеси; цвят на чая- характерен за 

вида; вкус – приятен, хармоничен, без стра-ничен мирис.

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр.

В пликчета от филтърна 

хартия без конец, филтърните 

пликчета поставени в 

многослоен, пигментно покрит 

картон – кутия по 20 бр.

24

Червен пипер 0.100 кг.-сладък – опаковка по 0,100 кг., външен вид –

хомообразен продукт; вкус – специфичен за смлян пипер, без 

лютивина не се допуска страничен привкус; аромат – характерен, 

добре изразен; съдържание на влага – не повече от 10. 

Технологичната документация на 

производителя
Бр. в целофанови опаковки по 1 кг

25

Черен пипер 0.010 кг.-сладък – опаковка по 0,010 кг., външен вид –

хомообразен продукт; вкус – специфичен за смлян пипер, без 

лютивина не се допуска страничен привкус; аромат – характерен, 

добре изразен; съдържание на влага – не повече от 10. 

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

в целофанови опаковки по 0,010 

кг

26
Чубрица 1 кг.-суха – добре изсушена без чужди примеси, мирис и 

привкус,ронена. Съдържание на влага –не повече от 13%.

Технологичната документация на 

производителя
Бр. В целофанова опаковка по 1 кг 



27 Джоджен 0.010 кг.– добре изсушен без чужди примеси
Технологичната документация на 

производителя
Бр. в целофанови пликове по 0,010 кг

28 Ванилия 0.02 кг.- съдържание на ванилиев прах 100 %
Технологичната документация на 

производителя
Бр.

пликчета от

пергаментова хартия по 0,2 гр.

29 Канела 0.010 кг.– светлокафяв цвят, вкус – леко нагарчаща
Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

30
Дафинов лист 0.008 кг.- добре изсушен, без чужди привкуси, мирис и 

вкус- специфични

Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

31

Лимонена киселина 0.010 кг.– хомогенна, суха, неслепена на бучки 

смес от финни кристали, с мирис характерен за продукта, пълна 

разтворимост

Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

32 Сода бикарбонат 0.080 кг.–еднородна смес, без образуване на бучки
Технологичната документация на 

производителя
Бр.

целофаново пликче

0,080 кг в картонена кутийка

33
Чеснов прах 0.010 кг.-Технологичната документация на 

производителя

Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

34 Бакпулвер 0.010 кг.--еднородна смес, без образуване на бучки
Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

35

Какао 0.045 кг.– пълномаслено какао на прах. Лесно

разтворим прахообразен продукт, светлокафяв до кафяв цвят, вкус 

– горчив.

Технологичната документация на 

производителя
Бр. Целофанови опаковки по 0,045 кг

36
Бисквити „Закуска „0.330 кг.-Състав: пшенично брашно, захар, 

растително масло, глюкозен сироп.

Технологичната документация на 

производителя
Бр. в опаковка по 0,330 кг

37

Халва – 1 кг.- цвят кремав до светлобежов; консистенция –

лесно режеща се и трошаща; без страничен привкус и мирис без 

палмово масло

Технологичната документация на 

производителя
Бр. полиетиленова опаковка по 1 кг

38 Вафли  пакет-4 бр.- обикновени 
Технологичната документация на 

производителя
Бр. в целофанова опаковка по 4 бр.

39

Вафли шоколадови – 1 бр.– съдържат какаов кувертюр, захар 

хидрогенирано растително масло, нискомаслено какао на прах, 

печено рожково брашно, емулгатор соев лецитин захар брашно 

пшенично растително масло суроватка на прах нискомаслено какао 

на прах емулгатор соев лецитин набухвател натриев бикарбонат 

готварска сол ароматизант

Технологичната документация на 

производителя
Бр. в опаковка по 0,045 кг



40

Сладко руло 0.300 кг.-добре изпечена горна кора, цвят златист до 

бледокафяв, мирис- приятен, специфичен. Без оцветители и 

подобрители

Технологичната документация на 

производителя
Бр. в опаковка по 0,300 кг

41 Корнфлейкс 1 кг.в пакет 

Технологичната документация на 

производителя, съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.

Бр. целофанови опаковки по 1 кг.

42 Галета 1 кг.– златист цвят, ситно смляна, без без примеси
Технологичната документация на 

производителя
Бр.

целофанови пакетчета по 01,00 

кг

43
Целина суха 0.010 кг.- добре изсушен, без чужди привкуси, мирис и 

вкус-   специфични

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

в стандартна опаковка на 

производителя по 0,010кг.

44
Магданоз сух 0.010 кг.- добре изсушен, без чужди привкуси, мирис и 

вкус-   специфични

Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

45
Копър сух 0.010 кг.- добре изсушен, без чужди привкуси, мирис и вкус-   

специфични

Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,010 кг

46 Кекс 0.035 кг.
Технологичната документация на 

производителя
Бр. целофаново пликче по 0,035кг

47
Суха паста 0.040 кг. - в кутия по 12 бр., като всяка паста да бъде в 

индивидуална опаковка. Различни вкусове

Технологичната документация на 

производителя
Бр.

в целофанова опаковка по 

0,040кг. или картонена кутия по 

12 бр. 

48 Паста сиропирана
Технологичната документация на 

производителя
бр.

Тарелка 10 бр, с единично тегло 

на всяка паста 0,100 +-0,010 кг

49 Меденка 0.050 кг.
Технологичната документация на 

производителя
Бр.

в стандартна опаковка на 

производителя по 0,050кг.


