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ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
ЗА  ИЗПЪЛНEНИЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

 

 
 

 

„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по 

хранителни технологии“    
  

 

 

№ 1: Месо и месни продукти 

Специфични изисквания към месото и месните продукти 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

 

№ 

 

Артикул 

 

Единица 

мярка 

 

Прогнозни 

количества 

за 1  година 

 

Техническа спецификация, описание 

1. Свински котлет 

охладен, 

порциониран – 

разф. до 10 кг 

кг. 300 БДС3137-77  

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

2 Свинска плешка  за 

готвене, охладена, 

разф. до 10 кг 

кг 100 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

3 Свинско контра 

филе, охладено, 

разф. до 10 кг 

кг 50 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

4 Свинско месо от 

бут, охладено, разф. 

до 10 кг 

кг 100 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

5 Свинско бон филе, 

охладено, разф до 

10 кг 

кг 50 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

mailto:геctor_uft@uft-plovdiv.bg
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6 Черен дроб, 

свински, охладен, 

разф. до 5 кг 

кг 50 БДС 9886-72 

Добре почистен и отцеден, без кръвни 

съсиреци, без жлъчни мехури. Консистенция 

и мирис- специфични за субпродукта. 

7 Телешко месо за 

готвене, охладено, 

разф. до 5 кг 

кг 200 БДС 3136-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо. 

8 Телешко месо – 

шол, охладено, 

разф. до 10 кг 

кг. 40 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

9 Телешко бонфиле, 

охладено, разф. до 

10 кг 

кг 50 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо.  

10 Кайма от телешко 

месо, охладена, 

разф. от 1 кг 

кг 30 БДС 3137-77 

разпределени парченца месо и тлъстини. 

Цвят – бледокафяв до червен. Мирис- 

свойствен за прясно месо. 

11

. 

Кайма смес 40% 

свинско месо и 60% 

телешко, охладена, 

разф. до 10 кг 

кг 500 Утвърден стандарт „Стара планина“ 01/2010-

месни заготовки . Външен вид- хомогенна 

маса с равномерно разпределени парченца 

месо и тлъстини. Цвят – бледокафяв до 

червен. Мирис- свойствен за прясно месо. 

Смес от свинско и телешко месо в 

съотношение 40:60%. 

12

. 

Свински врат без 

кост, охладен, разф. 

до 10 кг 

кг 50 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо. 

13

. 

Свинско гръдно 

месо, охладено, 

разф. до 10 кг.  

кг 100 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо. 

14

. 

Обезкостен свински 

джолан, охладен, 

разф. до 10 кг 

кг 100 БДС 3137-77 

Без наличие на сланина и сухожилия. С 

еластична консистенция. Цвят и мирис, 

съответстващ на прясно месо. 

15

. 

Филе свинско 

/пушено/ охладено- 

разф. 1 кг 

кг 10 ТД на производителя. Без наличие на сланина 

и сухожилия. С еластична консистенция. 

Цвят и мирис, съответстващ на прясно месо. 

16 Шишчета свински, 

охладени – 0/100 

кг/бр. 

бр         500 ТД на производителя. Без наличие на сланина 

и сухожилия. С еластична консистенция. 

Цвят и мирис, съответстващ на прясно месо. 

17

. 

Шунка свинска -

тостерна,  разф.  до 

1 кг 

кг 35 ТД на производителя. Без наличие на сланина 

и сухожилия. С еластична консистенция. 

Цвят и мирис, съответстващ на прясно месо. 

18 Шунка от кг 30 ТД на производителя.  
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бут,охладена, разф. 

до 10 кг. 

Външна повърхност - чиста, без петна, слуз 

или плесен. Разрезна повърхност мускулатура 

с бледо розов до розов цвят. Консистенция - 

плътно еластична. Мирис и вкус-характерни 

за продукта, без страничен мирис и привкус. 

19

. 

Бекон, варено – 

пушен, разф. до 10 

кг 

кг 50 ТД на производителя. 

Външна повърхност - чиста, без петна, слуз 

или плесен. Разрезна повърхност мускулатура 

с бледо розов до розов цвят, тлъстините – с 

бял до бледорозов цвят. Консистенция - 

плътно еластична. Мирис и вкус-характерни 

за продукта, без страничен мирис и привкус. 

20

. 

Бутчета пилешки 

охладени, разф. до 

10 кг 

кг 1200 БДС 12180-74 

Бедрената кост, пищялът и фибулата заедно с 

обграждащата ги мускулатура; двете парчета 

трябва да са отрязани от тазобедрената до 

тарзалната става. 

Правилно оформени разфасовки, без 

разкъсвания. Мускулатура свежа, без 

ослизяване, с специфичен цвят. Кожа със 

светлотълт цвят – за оскубаните и жълт с 

кафяви отенаци на места – за ръчно 

пърлените пилета. Мускулатура с розов цвят 

за охладените и бледо розов до бял  цвят - за 

замразените. Консистенция - плътно 

еластична. Вдлъбнатината образувана при 

натиск с палец се изравнява бързо Мирис- 

Характерен за прясно птиче месо. 

21

. 

Дроб пилешки 

замразен, разф. до 

10 кг 

кг 100 БДС 9490-85 

Добре почистен и отцеден, без кръвни 

съсиреци, без жлъчни мехури. Консистенция 

и мирис- специфични за пилешки 

субпродукти. 

22 Филе пилешко 

охладено, разф. до 

10 кг 

кг 50 БДС 12180-74 

Цялата част или половината от обезкостените 

гърди,т.е. без гръдната кост и ребрата. 

Правилно оформени разфасовки, без 

разкъсвания. Мускулатура свежа, без 

ослизяване, с специфичен цвят. Кожа със 

светлотълт цвят – за оскубаните и жълт с 

кафяви отенаци на места – за ръчно 

пърлените пилета. Мускулатура с розов цвят 

за охладените и бледо розов до бял  цвят - за 

замразените.Консистенция-Плътно 

еластична. Вдлъбнатината образувана при 

натиск с палец се изравнява бързо Мирис- 

Характерен за прясно птиче месо.  

23

. 

Пържола от 

пилешки бут, 

охладена, разф. до 5 

кг. 300 БДС 12180-74 

Правилно оформени разфасовки, без 

разкъсвания. Мускулатура свежа, без 
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кг ослизяване, с специфичен цвят. Кожа със 

светложълт цвят – за оскубаните и жълт с 

кафяви оттенъци на места – за ръчно 

пърлените пилета. Мускулатура с розов цвят 

за охладените и бледо розов до бял  цвят - за 

замразените. Консистенция - плътно 

еластична. Вдлъбнатината образувана при 

натиск с палец се изравнява бързо Мирис- 

Характерен за прясно птиче месо. 

24 Пиле охладено 

цяло, разф. 1 бр.  

кг 30 БДС 359-83 

Външен вид- Замускулен труп, добре развити 

широки, дълги, месести гърди, бутчета 

месести; гребенът на гръдната кост едва забе-

лежим.Трупът добре закръглен, с нормално 

отлагане на подкожна мазнина по целия труп. 

Външна повърхност без хематоми, без 

разкъс-вания, без счупени кости. Кожа 

еластична, гладка без остатъци от перушина, 

натъртвания и петна. 

Подкожни  и вътрешни тлъстини - Бледо 

жълти или жълти на цвят Серозна обвивка на 

гръдно коремната празнина на птичите 

трупове- Влажна, блестяща, без ослизявания 

и плесени Консистенция - Плътно еластична. 

Вдлъбнатината образувана при натиск с 

палец се изравнява бързо, мирис-характерен 

за прясно птиче месо 

25 Комплект дреболии 

агнешки, замразен, 

разф. до 10 кг 

кг 100 ТД на производителя. 

26 Колбас варено-

пушен, траен, разф. 

до 10 кг 

кг 50 Утвърден стандарт „Стара планина“ 05/2010 - 

Траен варено-пушен салам 

27 Кренвирши, разф. 

до 10 кг 

кг 200 Утвърден стандарт „Стара планина“ 04/2010 

–Варени и варено-пушени малотрайни 

колбаси 

28 Биренки, разф. до 

10 кг 

кг 60 Утвърден стандарт „Стара планина“ 04/2010 

–Варени и варено-пушени малотрайни 

колбаси 

29 Кюфте / кебапче 

0,060 кг/бр., 

охладени, разф. до 

50 бр 

бр 2500 Утвърден стандарт „Стара планина“ 02/2010 

–Месни заготовки-кебапчета и кюфтета 

30 Кърначета, 

охладени, разф. до 

10 кг. 

кг 100 Утвърден стандарт „Стара планина“ 03/2010 

–Месни заготовки-сурова наденица и 

кърначета 

31 Сланина, разф. до 

10 кг 

кг 50 БДС 3137-77 

Цвят - бял до бледо розов, свойствен за прясна 

сланина, без нехарактерен цвят, консистенция-

плътна, мирис - свойствен, не се допуска мирис 

http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Standarti-za-hrana/Stara-planina/US~05-2010.PDF
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Standarti-za-hrana/Stara-planina/US~05-2010.PDF
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на запарено 

32 Варено-пушени           

деликатеси           от 

нераздробено    

месо  неопаковани    

и вакуумопаковани  

(бут,    врат,    филе) 

разф. до 5 кг. 

кг 30 ТД на производителя 

Външна повърхност - чиста, без петна, слуз 

или плесени, с червено-кафяв цвят. Разрезна 

повърхност мускулатура с нежен строеж, с 

розово-червен цвят. Консистенция - плътно 

еластична. Мирис и вкус-свойствени, 

приятни, без страничен мирис и привкус. 

33 Сурово-сушени           

деликатеси           от 

нераздробено    

месо    -    

неопаковани    и 

вакуумопаковани 

разф. до 5  кг 

кг 30 ТД на производителя 

Форма и размери - характерна за мускула, 

продълговато-цилиндрична, сплескана. 

Външна повърхност-чиста, суха, без петна. 

Разрезна повърхност - с розово-червен цвят 

на мускулатурата и бял до бледосив за 

тлъстините, без наличие на сиви и сиво-

зелени петна. Мирис и вкус-специфични, 

приятни, характерни за продукта, без 

признаци за гранивост и чужд мирис и вкус.  

34 Сурово   -   сушени    

колбаси    (луканка, 

суджук,  бабек  и  

др.)  -  неопаковани  

и вакуумопаковани, 

разф. до 5 кг 

кг 30 БДС 2589-83 

Цилиндрична права, леко сплескана или слабо 

извита по формата на естествената обвивка. 

Неопределена дължина на парчетата с 

диаметър 18 – 34 mm. Външна повърхност леко 

набръчкана, без повреди и празнини под 

обвивката. Слабо обложение от бяла плесен. 

Разрезна повърхност-гладка, обвивка плътно 

прилепнала към пълнежната маса, цвят на 

месото-червен до тъмно-червен, специфичен за 

вложената суровина. Без видими сухожилия и 

фасции. Цвят на сланината-бял до бледо-розов. 

Консистенция - твърдо еластична. Вкус и 

мирис - свойствен, приятен, с оттенък на 

вложените подправки.  

35 Панирани пилешки 

хапки, замразени, 

разф. до 10 кг 

кг 30 ТД на производителя 

 

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят: 

Предлаганото  месо  от  свине,  едри  и  дребни  преживни  животни  трябва  да  е  добито от  

здрави  животни,  в  одобрени  предприятия  съгласно  изискванията  на  Приложение  ІІІ  на  

Регламент (EO)  №  853 / 2004  и да е добито от здрави животни в кланични пунктове съгласно 

изискванията на Наредба №4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на 

суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и 

пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.) 

Посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или 

замразено месо от свине и домашни птици се извършва в съответствие с Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 1337/2013 на Комисията от 13 декември 2013 г. за определяне на правила за 

прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно 

посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено 

месо от свине, овце, кози и домашни птици. 
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Предлаганите  месни  заготовки  и  месни  полуфабрикат, трябва  да  са  произведени  по  

утвърдени  стандарти „Стара планина“. Храните, за които няма утвърден стандарт, трябва да се 

произведени по  технологична  документация  (ТД). 

Месото  и  месните  продукти  трябва  да  отговарят  на  следните  изисквания :  

-  месото  да  е  без  видими  тлъстини, сухожилия и кости 

-  мляното  месо  да  е  с  ниско  съдържание  на  мазнини  (не  повече  от  12,5 %  от общата  

маса)  и  ниско  съдържание  на  сол (не  повече  от  1,5  %  от  общата  маса)  

-  месото от птици и птичи разфасовки да е без кожа. 

Предлаганото  месо  от  птици  трябва  да  е  добито  от  здрави  птици  в  одобрени  

предприятия  съгласно  изискванията  на Приложение  ІІІ  на Регламент №  853 / 2004  / ЕС на  

Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  29  април  2004  г. относно  определяне  на  специфични  

хигиенни  правила  за  храните  от  животински  произход (OB L 139, 30.4.2004 г.). 

Месото  от  птици  и  птичи  разфасовки  -  трябва  да  отговарят  на  изискванията на  

Регламент  (ЕО)  №  543 /2008  на  Комисията  от  16  юни  2008 г.  относно  въвеждането  на 

подробни  правила  за  прилагане  на  Регламент  (ЕО)  №  1234 / 2007  на  Съвета  по  отношение  

на  определени  стандарти  за  предлагането  на  пазара  на  месо  от  домашни птици  (OB L 157, 

17.6.2008 г.). 

Месото и месните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията 

на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г ,ДВ бр. 102/12.12.2014 г. относно : 

                   - информацията да е на български език 

- не заблуждават потребителите 

                   - маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност 

                   - обявена разбираема хранителна и здравна претенция                   

                   - храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО 

                   - лица с непоносимост към глутен или други алергени.          

Доставяните месни  и  птичи  продукти да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят 

в храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве 

или водят до неприемливи промени на храната или до влошаване на органолептичните й 

характеристики. 

 Всяка партида доставени месни и птичи продукти да се придружава с документи за 

произход, за качество и безопасност. 

 Доставяните месни  и  птичи  продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 

70 % от целия срок на годност 

 

№ 2:  Мляко и млечни продукти   

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

№ Артикул  Единица 

мярка 

Прогнозни 

количества 

за 1 година 

Техническа спецификация, описание 

1. Сирене бяло саламурено от 

краве мляко; вакуумирани 

опаковки до 1 кг  

кг 200  БДС 15:2010 Консистенция -

умерено твърда, еластична. 

Разрезна повърхност и строеж – 

гладка, с порцеланов лом, без 

открояване на пластовете, без 

наличие на бактериални шупли,  

без трошливост. Цвят – бял със 

слабокремав оттенък. Вкус и мирис 
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– специфични за зрял продукт, с 

преминал технологичен срок на 

зреене, умерено солен, с изразена 

киселинност. Съдържане на 

готварска сол до 3,5 %   

2. Сирене бяло саламурено от 

овче мляко, вакуумирани 

опаковки до 1 кг 

кг 20  БДС 15:2010 Консистенция -

умерено твърда, еластична. 

Разрезна повърхност и строеж – 

гладка, с порцеланов лом, без 

открояване на пластовете, без 

наличие на бактериални шупли,  

без трошливост. Цвят – бял със 

слабокремав оттенък. Вкус и мирис 

– специфични за зрял продукт, с 

преминал технологичен срок на 

зреене, умерено солен, с изразена 

киселинност. Съдържане на 

готварска сол до 3,5 %   

3. Кашкавал от краве мляко, 

вакуум/ тостерен; разфасовка 

до 2 кг  

кг 300  БДС 14:2010 Консистенция – 

плътно еластична. Разрезна 

повърхност – гладка, с еднороден 

кремавожълт цвят, без открояване 

на отделните пластове. Вкус, мирис 

и аромат – специфични, добре 

изразен аромат на зрял кашкавал, 

без страничен привкус и мирис.  С 

преминал технологичен срок на 

зреене. Съдържание на готварска 

сол от 1,8-3 % 

4. Кисело мляко – цедено, 

разфасовка от 1 кг 

кг 50  По ТД на производител. 

Повърхност – гладка, блестяща. Бял 

цвят с леко кремав оттенък. Вкус – 

специфичен, приятно млечнокисел. 

Строеж и разрез – гладка 

повърхност.  

5. Мляко краве прясно 

пастьоризирано, 

стерилизирано, масленост – 

мин.3%, разфасовки 1 л 

л 500 По ТД на производител. 

Консистенция – течна, еднородна, 

не се допуска точеща се или 

пихтиеста консистенция. Вкус и 

мирис – специфични, слабо 

сладникав, чист млечен вкус.  Цвят 

– бял със слабо кремав оттенък. 

Масленост до 4,0%. 

6. Прясно краве мляко, 

нискомаслено 0,1 %, 

разфасовка 1 л 

л 100 По ТД на производител. 

Консистенция – течна, еднородна, 

не се допуска точеща се или 

пихтиеста консистенция. Вкус и 

мирис – специфични, слабо 

сладникав, чист млечен вкус.  Цвят 

– бял със слабо синкав оттенък.  
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7. Кисело краве мляко 

българско, масленост 2 %, 

разфасовки в кофички - 0,500 

кг/бр. 

бр. 400  БДС 12:2010 Повърхност – гладка, 

блестяща. Бял цвят с леко кремав 

оттенък. Вкус – специфичен, 

приятно млечнокисел. Строеж и 

разрез – гладка повърхност. Сухо 

вещество не по-малко от 8,5 %.   

7.1 Кисело краве мляко 

българско, масленост 3.6 %, 

разфасовки в кофички - 0,500 

кг/бр. 

бр 400  БДС 12:2010 Повърхност – гладка, 

блестяща. Бял цвят с леко кремав 

оттенък. Вкус – специфичен, 

приятно млечнокисел. Строеж и 

разрез – гладка повърхност. Сухо 

вещество не по-малко от 8,5 %.   

7.2 Кисело овче мляко българско, 

масленост не по-малко от 

6.5%, разфасовки в кофички - 

0,500 кг/бр. 

бр 200 БДС 12:2010 Повърхност – гладка, 

блестяща. Бял цвят с леко кремав 

оттенък. Вкус – специфичен, 

приятно млечнокисел. Строеж и 

разрез – гладка повърхност. Сухо 

вещество не по-малко от 8,5 %.   

7.3 Кисело краве мляко 

българско, до 2 % масленост, 

разфасовки в кофа до 10 кг 

кг 800 БДС 12:2010 Повърхност – гладка, 

блестяща. Бял цвят с леко кремав 

оттенък. Вкус – специфичен, 

приятно млечнокисел. Строеж и 

разрез – гладка повърхност. Сухо 

вещество не по-малко от 8,5 %.   

8. Краве масло, разфасовка до 

0,500 кг 

кг 150 ТД на производител. Консистенция 

– полутвърда, мажеща се. Цвят – 

светложълт. Разрезна повърхност  и 

строеж – суха на вид повърхност, 

еднороден строеж. Вкус, мирис и 

аромат – специфичен, ясно изразен 

вкус и аромат. 

9. Сметана за готвене, 

разфасовка  до 1 л 

л 80 ТД на производител. Консистенция 

– течна, еднородна. Вкус и аромат – 

специфичен, млечен.  

10. Сметана сладкарска, 

разфасовка до 1 л 

л 50 ТД на производител. Консистенция 

– течна, еднородна. Вкус и аромат – 

специфичен, млечен. 

11. Мляко сухо –пълномаслено 

26%, разфасовки до 1 кг  

кг 10  ТД на производител. Външен вид – 

нежен, сух прах. Цвят – бял с леко 

кремев оттенък. Вкус и мирис – 

специфичен, сладникав. 

12. Мляко, сухо – обезмаслено 1,5 

%, разфасовка до 1 кг 

кг 10 ТД на производител. Външен вид – 

нежен, сух прах. Цвят – бял с леко 

жълтеникав оттенък. Вкус и мирис 

– специфичен, сладникав. 

13. Сирена топени, разфасовка до 

1 кг 

кг 50 ТД на производител. Консистенция 

– пластична, полутвърда, еднородна 

за цялата маса. Цвят – от бял до 

снежно жълт, еднороден за цялата 
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маса или характерен за вложените 

пълнители. Вкус и мирис – 

специфичен. 

14. Свежо сирене тип „Крема“, 

разфасовки в пакетче - 0,125кг  

 

 

 

кг 25 По съпътстващите документи на 

производител. Консистенция – 

пастообразна. Структура – 

еднородна, компактна. Вкус и 

мирис – млечнокисел, приятен. 

Съдържание на сол 1- 1,2 % 

15. Прясно парено сирене тип 

„Моцарела“ от краве мляко, 

разфасовки в пакетче до 

0.300кг 

кг  80  По съпътстващите документи на 

производител. Консистенция – 

мека. Структура – компактна. 

Мирис и вкус – чист, млечен, 

приятен. Съдържание на сол 1,2 – 

1,5 % 

16. Извара, разфасовки в пакет - 

0,500 кг 

кг  40 ТД на производител. Консистенция 

– нежна, еднородна. Цвят – бял до 

бял с кремав оттенък. Вкус и мирис 

– специфичен млечнокисел. 

17 Сладолед, разфасовки до 2 кг  кг  50  ТД на производител. Консистенция 

– еднородна, нежна, без кристали 

от лед,  без повърхностно и 

частично разтопяване. Вкус и 

мирис – ясно изразен, специфични 

за съответния вид, без страничен 

вкус и мирис. Цвят – еднороден, 

характерен за съответния вид. 

 

 Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят: 

 Млечните продукти трябва да са произведени: 

- Само от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, 

секция IX, глава I, т. III (3) на Регламент (ЕО) 853/2004; 

- Без съдържание на сухо мляко, растителни мазнини, консерванти, сгъстители и 

други добавки по смисъла на Наредба № 4/03.02.2015 г. за изискванията за използване на добавки 

в храните, ДВ бр. 12 от 13.02.2015 г. и на Регламент (ЕО) № 1333/ 16.12.2008 г. на Европейския 

парламент и на Съвета относно добавките в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.) 

Млякото и млечните продукти да са надлежно етикетирани и маркирани, съгласно 

изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с 

ПМС № 383/04.12.2014 г., ДВ бр. 102/12.12.2014 г., относно: 

- Информацията да е на български език; 

- Не заблуждават потребителите; 

- Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- Обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

- Храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО; 

- Лица с непоносимост към глутен или други алергени. 

Доставяните млечни продукти да са подходящо опаковани за предпазване от външно 

замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренасят в 

храната свои съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или 
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водят до неприемливи промени на храната, или до влошаване на органолептичните й 

характеристики. 

Всяка партида доставени млечни продукти да се придружава с документи за произход, за 

качество и безопасност. 

Доставяните млечни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 70 % 

от целия срок на годност. 

 

 

 

№ 3: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти 

 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

 

№ 

 

Артикул 

 

Единица 

мярка 

 

Прогнозни 

количества 

за 1  година 

 

Техническа спецификация, описание 

1. Слънчогледово олио 

разф.1л  /пластмасова 

бутилка/ 

л 560 Трябва да е по утвърден  браншови стандарт и 

да е получено от слънчогледови семена чрез 

пресоване, екстрахиране и рафиниране, 

външен вид-бистро, без утайка, със златисто 

жълт цвят. 

2 Зехтин, разф. до 1 л. в 

стъклени бутилки 

л 40 Екстра върджин зехтин, студенопресован, 

съгласно БДС EN ISO 12873:2014. 

3 Оцет /винен/ разф.  

0,700л. 

л. 50 Получен чрез оцетно-кисела ферментация на 

гроздово вино. Бистрота – бистър, без утайка. 

Цвят-виненочервен. Вкус и мирис – кисел, 

характерен за оцета.  

 4 Оцет /ябълка/ разф.    

0,700л. 

л 30 6 % чиста прозрачна течност, без утайка на 

дъното, вкус – кисел, характерен за продукта. 

 5 Оцет балсамов, разф. 

0,5 л 

л 30 Гъста консистенция и сладко-кисел балсамов 

аромат. 

 6 Зрял боб – разф. до 2.5 

кг./пакет/ 

кг. 60 Първо или екстра качество. С нормално 

развити здрави зърна, с бял цвят и присъщи за 

сорта и типа форма и големина, без начупени 

зърна и следи от вредители, чист, без наличие 

на чужди  примеси.  Без неспецифичен мирис 

и/или вкус.  

 7 Фасул зрял, сварен, 

консерва, разф. до 

0,680 кг 

кг 20 Първо  качество.  Шушулки  цели  или  

нарязани  /напречно  или  надлъжно/, 

неразкъсани, без дръжки и връхчета, без 

повреди от болести и не 

приятели, с цвят, характерен за сорта и 

приблизително еднакъв в цялата опаковка, със 

заливка от сол и вода, отцедено тегло на 

зеления фасул- не по-малко от 60%.Допускат 

се единични недоразвити зърна в заливката, в 

%, не повече от 10 %. 
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 8 Краставици  

стерилизирани, 

доставка в буркан -

0.680кг/бр. 

бр 100 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас 

първи. Първо  качество.  Краставици  с  

правилна  форма,  чисти, цели, ненабити, 

неповехнали, без  механични повреди, без 

плододръжки  и  остатъци от цветове, 

приблизително еднакви по  големина. 

Приятна, хрупкава месеста част, без кухини, 

пропита от заливката в буркани 0,680. Заливка 

–прозрачна със слаб жълтеникав оттенък.  

Размер на раставичките от 6 до 9 см. Отцедена 

маса – не по-малко от 55%. Подправки 1,5÷2,5 

%. Захар – не повече от 2% .Киселинност 

0,6÷1,0%.   

 9 Домати 

стерилизирани, разф. 

до 2,5 кг в кутия 

кг 200 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас 

първи. Продуктите да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип. 

10 Доматено пюре, 

доставка в буркан 

0.680кг/бр. 

бр 40 Изискванията  се отнасят  за продукти 

получени чрез концентриране на сок от  

пасирани  зрели  червени  домати  с  добавка  

на  готварска  сол,  разфасовки  в стъклени  

буркани,  херметически  затворени    и  

стерилизирани. Доставката да бъде извършена 

след задължителен 30-дневен бомбажен 

период от датата на производство, с не по–

малко от 22% сухо вещество, като минимално 

80% от сухото вещество се формира от 

домати. 

 11 Капия, печена 

стелизирана, доставка 

в буркан 0.680 кг/бр 

бр 40 Печена, белена червена капия, вода и сол, без 

оцет. Опаковка – стъклен буркан тип ТО – 

0,680, херметически затворен и стерилизиран. 

 12 Стерилизирани гъби, 

доставка в буркан 

0.680 кг/бр 

бр 40 Качество първо  нарязани култивирани без 

петна печурки, вода,  сол,  лимонена киселина. 

Отцедено 

Количество не по-малко от (60%). 

Херметически 

затворени и стерилизирани опаковки без  

нарушена херметичност и признаци на 

бомбаж. Не съдържат консерванти  и 

оцветители. 

 13 Лозови листа доставка 

в буркан 0.680 кг/бр 

бр 50 Качество първо – здрави  добре   оформени 

лозови   листа  навити   на руло,  сол и вода.  

Течност   прозрачна с бледо  жълт цвят. 

Херметически затворени и стерилизирани. 

 14 Зеле кисело, нарязано, 

доставка в буркан 

1.700 кг/бр 

бр 100 В  буркани   1.7  ТО  или  еквивалентна  ТД  на  

производителя. Равномерно  нарязани  ивици  

с  широчина  до  5  mm.  Готварска  сол  в % от  

1,5  до  3,0.  Киселинност  /като млечна к-на/  
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в % от  0,7 до 2,0. Да отговарят на 

изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. на 

МЗХ за съответния клас първи. 

 15 Конфитюр различни 

видове 60% плодово 

съдържание, доставка 

в буркан 0.360 кг/бр 

бр 40 Първо качество. Желиран продукт със   

сравнително    равномерно разпределени   

плодове   над 60 % 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 не по-малко  от  63%. Киселинност  

общо  (като лимонена) от 0,3% до  1,3%.  

Опаковка в буркан от 0,360 кг. Наредба за 

изискванията към плодовите конфитюри, 

желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21 

февруари 2003г.(ДВ. бр.19 от 2003г.). 

 16 Сладко от плодове, 

различни видове,  

доставка в буркан 0.380 

кг/бр 

бр 40 Високозахарен продукт с цели или отделни 

части на влаганите плодове, които определят 

характерния вкус и аромат на конкретния 

продукт.   

 17 Мармалад различни 

видове,   разф. до 1 кг 

кг 20 Съдържание на плодове над 60%, захар – до 

50%. Да съдържа информация за използваните 

плодове и вложеното им количество към 

момента на производство, да не съдържа 

консерванти, оцветители и подсладители. 

  18 Леща, разф. до 2.5 

кг./пакет/  

кг. 50 Без начупени зърна и следи от вредители, без 

наличие на чужди примеси. Да няма 

неспецифичен мирис и/или вкус. Опакован,  

етикиран  и  маркиран  в  опаковка,  която  не  

променя органолептичните му 

характеристики, без признаци на развала, в 

срок на годност, без вредители 

 19 Ориз доставка на 

пакети от 1кг до 10 кг 

кг 300 Опакован,  етикиран  и  маркиран  в  опаковка,  

която не променя органолептичните му 

характеристики, без признаци на развала, в 

срок на годност 

 20 Картофено пюре /на 

прах/, разф. до 5 кг 

кг 50 Качество първо, на люспи или прахообразно 

вещество – смес от (99%) дехидратирани 

картофи без консерванти. 

 21 Сол /готварска 

йодирана , разф. до 

1кг./ 

кг. 90  Да отговаря на Наредбата за изискванията към 

състава и характеристиките на солта за 

хранителни цели, приета с ПМС № 23 от 30 

януари 2001г.(ДВ., бр.11 от 2001г.) 

22 Хлебна мая на кубче от 

0,200 кг/бр. 

бр. 100 Разфасовка в блокче; с форма на кубче, цвят 

кремав, слабо трошлива, опаковка от 0,200кг. 

23 Суха мая за хляб, разф. 

0,007 кг/бр. 

бр 100 Разфасовка в опаковка от 0,007 кг, цвят 

кремав. 
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24. Какао на прах, разф до 

0,500кг. 

кг. 10 Пълномаслено какао на прах. Отговаря на 

Наредба за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти, приета с ПМС №251 

от 06.11.2002 г.(ДВ, бр. 107 от 2002 г.). 

25. Кокосови стърготини, 

разф. до  0,500 кг 

кг 5 Пълномаслени снежнобели, естествено сладки 

и с наситен кокосов аромат. 

26. Билков чай /кутия по 

20бр. пакетчета/ 

кутия 100 Изсушени билки (мащерка, маточина, жълт 

кантарион, риган, листа от боровинка) без 

добавени оцветители и овкусители. 

27 Черен чай (кутия по 

20 бр. Пакетчета) 

кутия 40 Черен чай, без добавени оцветители и 

овкусители. 

28 Чай зелен (кутия по 

20 бр. Пакетчета) 

кутия 30 Изсушени и натрошени листа от зелен чай 

(Camellia sinensis). 

29 Ванилия –

разф.0,002кг./бр. 

бр. 350 Натурална ванилия на прах. Вкус и  мирис – 

специфични  за  ванилията.  Опаковка – 

пликчета от пергаментова  хартия  по 0,002 кг 

за  1  брой.   

30 Канела – 

разф.0,010кг./бр.  

бр. 60 Канела от вида Cinnamomum verum 

(Cinnamomum zeylanicum) или Cinnamomum 

Cassia. Опакована в чисти пакети, направени 

от материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и 

летливи вещества. 

31 Бакпулвер, разф 0,010кг. 

./бр. 

бр. 100 Еднородна смес от сода бикарбонат, 

пирофосфат и нишесте, без образуване на 

бучки 

32 Сода бикарбонат –

разф.0,080 кг. 

бр. 30 Еднородна смес без слепвания и образуване на 

бучки, опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и 

летливи вещества. 

33 Дафинов лист /сух/ -

разф. до 1 кг. 

кг. 5 Цели изсушени листа без петна, във фолирани 

пликчета,  направени от материал, който не 

влияе на продукта, но го предпазва от достъп 

или загуба на влага и летливи вещества. 

34 Ронена чубрица –разф. 

до 0.500 кг. 

кг. 5 Сушени и наронени цели или начупени листа 

от растението градинска чубрица. Да е 

опакована в чисти пакети, направени от 

материал, който не влияе на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и 

летливи вещества. 

35 Шарена сол. 

разф. до 0,500кг 

кг 50 Разнороден по съдържание прахообразен 

състав на ароматни съставки и билки. 

Еднородна маса. Вкус и мирис приятен, 

специфичен. Без чужд мирис. Следи от чужди 

тела, плесени да не се установяват. 

36 Лимонена киселина, 

разф. до 1 кг 

кг  6 Лимонена киселина във фолирани пликове по 

1 кг 

37 Джинджифил, разф. 
0.010 кг/бр. 

бр            40 Сух джинджифил на прах, без добавени 
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консерванти, оцветители и овкусители. 

38 Бахар, разф. 0.020 

кг/бр. 

бр.         40 Зърна бахар в пликчета по 20 грама. 

39 Кимион,  разф. 0.020 

кг/бр. 

бр.         80 Фино смлян прах от кимион. 

40 Кориандър ,  разф. 

0.015 кг/бр. 

бр.          40 Цели зърна кориандър или кориандър на прах. 

41. Куркума разф. до 0.020 

кг/бр. 

бр.         40 Фин прах със специфичен вкус и аромат на 

дърво, с леко усещане за горчиво и люто, 

влажност – не повече от 12 %, обща пепел – 

до 5 %. 

42 Къри на прах разф. 

0,015 кг/бр. 

бр.           40 Фино смлян прах с влажност – не повече от 12 

%, обща пепел – до 5 %. 

43 Мащерка разф. 0,015 

кг/бр. 

бр.             40 Изсушени и/или смлени съцветия на мащерка 

с влажност – не повече от 12 %, обща пепел – 

до 5 %. 

44 Ким разф. 0,015 кг/бр. бр.        40 Семена на кимион с влажност – не повече от 

12 %, обща пепел – до 5 %. 

45 Розмарин, сух, 
разф.  0,010 кг/бр. 

бр     40 Изсушени и смлени части на растението 

розмарин с влажност – не повече от 12 %, 

обща пепел – до 5 %. 

46 Бульони – кубче, разф. 

48 бр в кутия 

кутия 50 Кубчета зеленчуков месен бульон, съставени 

от зеленчуци, билки и подправки. Без 

добавени ароматизанти, оцветители, 

подобрители на вкуса или хидрогенирани 

мазнини. 

47 Индийско орехче, 

доставка на пакетче 

0,010 кг 

бр 20 Хомогенна смес от смлени на прах семена 

(цели ядки) на зрелите плодове на 

мускатовото дърво. 

48 Пипер черен млян, 

разф. до1 кг 

кг 5 Млян и пресят, цвят – кафяв до черен, вкус – 

парливо лютив. 

49 Пипер черен на зърна 

разф. 0,020 кг/бр. 

бр. 100 На зърна. Цвят – кафяв до черен, вкус – 

парливо лютив. 

50 Пипер – черен млян, 

разф. 0,020 кг/бр. 

бр. 100 Млян и пресят, цвят – кафяв до черен, вкус – 

парливо лютив. 

51 Пипер червен –разф. до 

1 кг. 

кг. 15 Сладък, багрилно вещество в единица по 

ASTA – не по-малко от 125.  Външен вид – 

хомогенен продукт; вкус – специфичен за 

смлян пипер; без лютивина не се допуска 

страничен привкус; аромат – характерен, 

добре изразен. Влага в  % не повече от 10. 

52 Пипер червен, лют, 

разф. до 1 кг 

кг 2 Лют червен пипер. Външен вид – хомогенен 

продукт; вкус – специфичен за смлян пипер; с 

лютивина, не се допуска страничен привкус; 

аромат – характерен, добре изразен. Влага в  

% не повече от 10. 

53 Желатин, разф. 0,01кг/бр. бр 40 100% натурален свински желатин от кости и 

стави. 

54 Натурално нишесте: кг 40 Пшенично, царевично или картофено нишесте 
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пшеничено, царевично и 

картофено, разф. до 1 кг 

в срок на годност; 

55 Захар бяла кристална 

разф.1кг. 

кг. 150 „ Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла 

захар“ при спазване на изискванията на 

Наредбата за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от човека, 

приета с ПМС № 209 от 11.09.2002г 

56 Захарни пръчици, 

разфасовка до 0,500 кг 

кг           35 Кафяви захарни пръчици (поръска) с какао. 

57 Захар бяла кристална, 

на пакечета 0.002 кг/бр 

кг  40 „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла 

захар“ при спазване на изискванията на 

Наредбата за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от човека, 

приета с ПМС № 209 от 11.09.2002г 

 58 Захар кафява 

кристална, на пакечета 

0.004 кг/бр 

кг  40 ТД на производителя 

59 Пудра захар, разф. до 1 

кг  

кг 20 Бяла, суха еднородна маса на захар. В 

полиетиленови пликове до 1 кг. 

60 Пчелен мед 100% 

/натурален/ доставка в 

буркан 0.680 кг/бр. 

бр 30 Да отговаря на Наредба за изискванията към 

пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека, приета с ПМС №196 от 28.08.2002г.  и 

Регламент № 135/2004г.  

61 Пчелен мед 100% 

/натурален/ доставка на 

пакетчета  - 0,015 кг  

бр 150 Да отговаря на Наредба за изискванията към 

пчелния мед, предназначен за консумация от 

човека, приета с ПМС №196 от 28.08.2002г.  и 

Регламент № 135/2004г.  

62 Лимонов сок, разф. 
0,250 л. 

л       25 Дресинг, приготвен с лимоновконцентрат 

и/или лимоново масло. 

63 Сос соев, разф. до 1 л. л 5 Тъмно кафяв, естествено ферментирал сос със 

соя, със специфичен аромат и вкус. 

64 Кетчуп, разф. до 1 кг кг 20 Kачество първо – хомогенна полутечна маса 

със изразен   червен цвят с характерен мирис и 

приятен вкус. Без добавени оцветители и 

овкусители. 

65 Лютеница едро смляна, 

разф в буркан  0,680 кг/бр 

бр       100 Качество първо – еднородна, гъста, едро  

смляна маса с наситен червен цвят и 

специфичен вкус на вложените продукти, без 

странични примеси, изготвена от печени 

чушки и червени домати, рафинирано 

растително масло, моркови, захар, сол (1,3 до 

1,7 %), подправки. Херметически затворени и 

стерилизирани опаковки. 

66 Лютеница фино смляна, в 

буркан  0,680 кг/бр 

бр     100 Качество първо – еднородна, гъста, фино  

смляна маса с наситен червен цвят и 

специфичен вкус на вложените продукти, без 

странични примеси, изготвена от печени 

чушки и червени домати, рафинирано 

растително масло, моркови, захар, сол (1,3 до 
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1,7 %), подправки. Херметически затворени и 

стерилизирани опаковки.  

67 Бамя,  разф в  кутия до 

0,50 0кг 

кг 30 Качество първо. Цяла или нарязана бамя с 

отстранен венец.  

68 Домати сушени в 

зехтин, в буркан 0.330 

кг/бр 

бр 30 Сушени домати, мариновани в зехтин и 

подправки. 

69 Бамя, разф в  кутия до 

0.500кг 

кг 30 Качество първо. Цяла или нарязана бамя с 

отстранен венец. 

70 Маслини черни, разф. в 

кутия до 3 кг 

кг. 60 ТД на производителя. Маслинови плодове, 

черни на цвят, със запазена цялост на плода, 

без натъртвания 

71 Маслини, насипни – 

черни или зелени разф. 

до 5 кг 

кг 50 ТД на производителя. Маслинови плодове, 

черни или зелени на цвят, със запазена цялост 

на плода, без натъртвания 

72 Маслини черни без 

костилка, разф.  до 1 кг 

кг 20 ТД на производителя. Маслинови плодове, 

черни на цвят, без костилка, със запазена 

цялост на плода, без натъртвания 

73 Песто, разф. до  0,500 

кг 

кг 20 ТД на производителя Пастьоризиран продукт 

с босилек, растителни масла (маслиново) и 

ароматни растения. Зелен цвят. 

74 Горчица, разф. до 1 кг кг 10 ТД на производителя.Емулсионен сос със 

синап. 

75 Семе 

слънчогледово,белено  

разф. до 1 кг 

кг 10 Натурални сурови или печени слънчогледови 

ядки 

76 Семе маково, разф. до1 

кг 

кг 10  Натурално маково семе от опиевия мак 

(Papaver somniferum L.), без странични 

примеси.  

77 Семе тиквено сурово, 

разф . до 1 кг 

кг 5  Натурални тиквени семена, непреминали 

термична обработка. 

78 Семе ленено сурово, 

разф. до 1 кг 

кг 10 Натурални семена на лен. Специфичен вкус на 

лен.  

79 Киноа, разф. до 1 кг кг 5 Натурални семена на киноа. Специфичен вкус 

на киноа.  

80 Чия, разф. до 1 кг кг 5 Натурални семена на чиа. Специфичен за чиа 

вкус.  

81 Сусам, разф. до 1 кг кг 5 Натурални, сурови или печени семена на 

сусам. 

82 Царевичен грис, разф. до 

0,500 кг 

кг       30 Царевичен,  цвят  бял до  жълт,  без  наличие  

на тричени части; мирис – специфичен за  

царевичния грис, без мирис на плесен и  

запарено;  хрус  при  сдъвкване  да  не  се 

усеща. 

83 Крем ванилия 

инстантен, разф. 1 кг 

кг 30 Инстантна смес за млечен десерт с ванилия. 

Да се доставя в оригинална неразкъсана 

опаковка на производителя. 

84 Кафе на зърна  
„Арабика“ , разф. до 1 

кг 45 Равномерно изпечени зърна Арабика, светъл 

до тъмнокафяв цвят, добре изразен плътен 
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кг вкус, без страничен привкус. Силно изразен 

аромат. 

85 Кафе на зърна тип 
„Робуста“ разф. до 1 кг 

кг 40 Равномерно изпечени зърна Робуста, светъл 

до тъмнокафяв цвят, добре изразен плътен 

вкус, без страничен привкус. Силно изразен 

аромат. 

86 Кафе мляно тип 
„Арабика“ , разф. до 1 
кг 

кг 45 Мляно кафе, получено от смилане на кафе 

Арабика, светъл до тъмнокафяв цвят, добре 

изразен плътен вкус, без страничен привкус. 

Силно изразен аромат. 

87 Кафе мляно „Робуста“ 
разф. до 1 кг 

кг 40 Мляно кафе, получено от смилане на кафе 

Робуста, светъл до тъмнокафяв цвят, добре 

изразен плътен вкус, без страничен привкус. 

Силно изразен аромат. 

88 Кафе на капсули, разф 
16бр. в кутия 

кутия  50 Силно изразен аромат, без страничен мирис и 

привкус. 

89 Кафе 
безкофеинново,мляно 
разф до 1 кг 

кг 40 Мляно кафе, без съдържание на кофеин, 

светъл до тъмнокафяв цвят, добре изразен 

плътен вкус, без страничен привкус. Силно 

изразен аромат, без страничен мирис. 

90 Нескафе 3 в 1. разф. в 
дози 0.0175 кг/бр. 

бр. 

 

 1500 Прахообразна или гранулирана смес,  

съдържаща   кафе, сухо мляко   (сметана), 

захар – предназначен за консумация след 

разтварянето му в топла вода. 

91 Течна сметана в дози 
7,5 г/бр 

бр. 

 

   500 Течна млечна сметана с поне 10% масленост. 

92 Суха сметана в дози 
2гр./бр. 

бр.     1000 Сметана суха на растителна основа. 

93 Овесени ядки, разф. 1 

кг 

кг 20 Фини или едри олющени и натрошени люспи 

от 100% овес. 

94 Ядки орехови, сурови 

разф. до 1 кг 

кг 40 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

95 Ядки бадем, печени разф. 

до 0.500 кг 

   кг 20 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

96 Ядки бадем сурови, разф. 

до 0.500 кг разф.  

кг 20 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

97 Ядки кашу, печени разф. 

до 0.500 кг 

кг 20 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

98 Ядки шамфастък, печени, 

разф.до 0.500 кг 

кг 20 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 



 

 

18 – 58 
 

18 

99 Ядки фастък, печени разф.  

до 0.500 кг 

кг 40 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

100 Ядки фъстък сурови , 

разф.  до 0.500 кг 

кг 20 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

101 Ядки фастък пържен, 

разф.  до 0.500 кг 

кг 10 ТД на производителя. С нормално развити 

ядки с присъщи за сорта и типа форма. Без 

видими повреди от насекоми, гризачи и 

плесени 

102 Бишкоти, разф. 0,4 кг кг 5 Повърхност релефна характерна за 

бишкотите, цвят от светло-бежов до светло-

кафяв, с ясно изразена пореста структура; вкус 

и мирис – приятни, без страничен привкус. Без 

оцветители и консерванти. 

103 Бисквити /закуска/ 

разф. до 0.500 кг  

кг. 50 Повърхност релефна характерна за 

асортимента, цвят от светлобежов до светло-

кафяв, повърхност при счупване с ясна 

изразена пореста структура, вкус и мирис – 

приятни, без страничен привкус. 

104 Бисквити чаени, разф. 

до  0,500 кг 

кг 50 Без оцветители, овкусители или консерванти; 

в срок на годност. 

105 Бисквити обикновени  

разф. до  0,500 кг 

кг 50 Без оцветители, овкусители или консерванти; 

в срок на годност. 

  Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят: 

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г., ДВ бр. 102/12.12.2014 г. относно : 

                   - информацията да е на български език 

                   - не заблуждават потребителите 

                   - маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност 

                   - обявена разбираема хранителна и здравна претенция                   

                   - храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО 

                   - лица с непоносимост към глутен или други алергени.          

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

Всички хранителни продукти от Обособена позиция № 3 да се придружават с документи за 

произход, за качество и безопасност. 

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 

70 % от целия срок на годност. 
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  № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни 

 

Специфични изисквания към риба, рибни продукти и други морски храни 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

№ 

 

Артикул 

 

Единица 

мярка 

 

Прогнозни 

количества 

за 1  година 

 

Техническа спецификация, описание 

1. Риба скумрия 

чистена без глави 

/замразена гол. 

0,300кг/0,500кг/, 

разф. 16.5 кг 

кг. 120 БДС 5915-82, замразена с температура минус 

18˚C. Външен вид - със запазена цялост, с 

естествен цвят специфичен за дадения вид. 

Мирис - свеж, характерен за прясна риба, без 

признаци на развала. 

2 Риба скумрия 

чистена с  глави 

/замразена гол. 

0,300кг/0,500кг/, /, 

разф. 16.5 кг 

кг 30 БДС 5915-82, замразена с температура минус 

18˚C. Външен вид - със запазена цялост, с 

естествен цвят специфичен за дадения вид. 

Мирис - свеж, характерен за прясна риба, без 

признаци на развала. 

3 Риба скумрия 

солена, . гол. 

0,300кг/0,500кг/,  

разф. до 10 кг 

кг 30 БДС 3075-84. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 

дадения вид. Мирис – приятен, специфичен, 

съобразно вложените подправки, без 

страничен вкус и мирис. 

4 Риба скумрия 

пушена, гол. 

0,300кг/0,500кг/,  

разф. до 10 кг 

кг 20 БДС 4128-84. Външен вид – повърхност - 

гладка, със запазена цялост. Цвят- специфичен 

със светло до тъмно златист оттенък. Мирис - 

приятен, специфичен за пушена риба, без 

страничен вкус и мирис. 

5 Риба скумрия 

охладена, гол. 

0,300кг/0,500кг/,  

разф. до 10 кг 

кг 30 БДС 8381-82. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 

дадения вид. Консистенция-плътна, еластична. 

Мирис – приятен, специфичен, съобразно 

вложените подправки, без страничен вкус и 

мирис. 

6 Риба скумрия веяна, 

гол. 0,300кг/0,500кг/,  

разф. до 10 кг 

кг 20 ТД на производителя. Външен вид - със 

запазена цялост, с естествен цвят специфичен 

за дадения вид. Мирис - приятен, специфичен, 

съобразно вложените подправки, без 

страничен вкус и мирис. 

7. Раци – ролца, разф. 

0,25 кг 

кг. 20 ТД на производителя, замразена с температура 

минус 18˚C 

8 Паламуд    студено    

пушен    на    шайби 

вакуумопакован, 

разф. 0,2; 0,250; 0,3 

кг 

кг 6 БДС 4128-84. Външен вид – повърхност - 

гладка, със запазена цялост. Цвят- специфичен 

със светло до тъмно златист оттенък. Мирис - 

приятен, специфичен за пушена риба, без 

страничен вкус и мирис. 

9 Паламуд, осолен, 

вакуумиран, до 1 кг 
кг 20 БДС 3075-84. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 
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дадения вид. Мирис - приятен, специфичен, 

съобразно вложените подправки, без 

страничен вкус и мирис. 

10 Паламуд студено 

пушен цял с глави, 

разф  до 1 кг 

кг 30 БДС 4128-84. Външен вид – повърхност - 

гладка, със запазена цялост. Цвят - 

специфичен със светло до тъмно златист 

оттенък. Мирис - приятен, специфичен за 

пушена риба, без страничен вкус и мирис. 

11 Перла доставка в 

буркан  0,350 кг/бр  

бр 20 ТД на производителя 

12 Шаран – пресен, до 1 

кг 

кг        50 БДС 8381-82. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 

дадения вид. Консистенция - плътна, 

еластична, присъща за вида. Мирис - свеж, 

характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. 

13 Херинга – филе, 

разф. до  0,500 кг 

кг 20 БДС 5915-82, замразена с температура минус 

18˚C 

 

14 

Пъстърва, замразена, 

гол. 0,300кг/0,500кг/,  

разф. до 10 кг 

кг 50 БДС 8381-82. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 

дадения вид. Консистенция-плътна, еластична. 

Мирис – приятен, специфичен, съобразно 

вложените подправки, без страничен вкус и 

мирис. 

15 Филе от сьомга, без 

кожа, охладено, 

разф. до 10 кг 

кг 50 БДС 8381-82. Външен вид - със запазена 

цялост, с естествен цвят специфичен за 

дадения вид. Консистенция-плътна, еластична. 

Мирис – приятен, специфичен, съобразно 

вложените подправки, без страничен вкус и 

мирис. 

16 Филе от сьомга, 

пушена, слайсирана, 

вакумирани 

опаковки до 0.300 кг 

кг 40 БДС 4128-84. Външен вид – със запазена 

цялост. Цвят-специфичен със светло до тъмно 

златист оттенък. Мирис – приятен, 

специфичен за пушена риба, без страничен 

вкус и мирис. 

17 Панирано рибно 

филе със сирена, 

замразено до 5 кг. в  

опаковка 

кг 100 ТД на производителя 

18 Калмари, замразени, 

разф. до 2кг 

кг 30 ТД на производителя 

 

Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят : 

Рибата трябва  да  се  доставя  от  регламентирани  обекти за  добив  и  преработка  на  риба  

и  рибни  продукти,  отговарящи  на  изискванията  на приложение  ІІІ,  секция  VІІІ  на  Регламент  

(ЕО)  № 853 / 2004  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  29  април  2004  г. относно  

определяне  на  специфични  хигиенни  правила  за  храните  от  животински  произход. 



 

 

21 – 58 
 

21 

Рибата и рибните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията 

на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г. относно : 

                   - информацията да е на български език 

                   - не заблуждават потребителите 

                   - маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност 

                   - обявена разбираема хранителна и здравна претенция                   

                   - храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО 

                   - лица с непоносимост към глутен или други алергени.          

Доставяната риба да е подходящо опакована за предпазване от външно замърсяване, 

съгласно изискванията на действащите нормативни документи и не пренася в храната свои 

съставни части в количества, които представляват опасност за човешкото здраве или водят до 

неприемливи промени или до влошаване на органолептичните й характеристики. 

Всяка партида доставяна риба да се придружава с документи за произход, за качество и 

безопасност. 

Доставяната риба трябва да е с остатъчен срок на годност не по –малък от 70 % от целия 

срок на годност. 

 

 

  № 5: Яйца и яйчни продукти  

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

№ 

 

Артикул 

 

Единица 

мярка 

 

Прогнозни 

количества 

за 1  година 

 

Техническа спецификация, описание 

1. Яйца L, разф. 

кашон от 180 бр 

бр. 9000  по БДС 358-80. Яйцата да бъдат „пресни„„ 

със срок на годност не по-дълъг от 28 дни, 

считано от деня на снасянето с тегло 50-60 g, 

маркирани съгласно Наредба № 

1/09.01.2008г. (клас А) Да се транспортират и 

съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им от +5˚C  до +18˚C. 

2 Яйца L, разф. кора 

от 30 бр 

бр 1 200 по БДС 358-80. Яйцата да бъдат „пресни„„ 

със срок на годност не по-дълъг от 28 дни, 

считано от деня на снасянето с тегло 50-60 g, 

маркирани съгласно Наредба № 

1/09.01.2008г. (клас А) Да се транспортират и 

съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им от +5˚C  до +18˚C. 

3. Яйца М, разф. кора 

от 30 бр 

бр 1200 по БДС 358-80. Яйцата да бъдат „пресни„„ със 

срок на годност не по-дълъг от 28 дни, 

считано от деня на снасянето с тегло 50-60 g, 

маркирани съгласно Наредба № 1/09.01.2008г. 

(клас А) Да се транспортират и съхраняват 

при температура, гарантираща безопасността 

им от +5˚C  до +18˚C. 

4. Майонеза, разф.   до   

3 кг 

кг 30 ТД на производителя. 

Изисквания към яйцата и продуктите, които ще се доставят: 
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Яйцата – трябва да отговарят на : 

- Наредба № 1/09.01.2008г. ., изм. ДВ бр.100 от 18.12.2015 г.,  за изискванията за търговия с 

яйца за консумация (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 589/2008г. на комисията от 

23.06.2008г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007г. на 

Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВL 163,24.06.2008г.) и на приложение III, секция 

X на Регламент (ЕО) № 853/2004 г.          

  - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1028/2006 на съвета от 19.06.2006 г.относно стандартите за 

търговия с яйца 

  - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 557/2007 на комисията  от 23.05.2007 г  за определяне на подробни 

правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1028/2006 на Съвета  относно стандартите за търговия 

с яйца. 

Всяка партида доставяни яйца да се придружава с документи за произход, за качество и 

безопасност. 

 

 

№ 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти 

 

№ Артикул 
Единична 

мярка 

Прогнозни 

количества за 1  

година 

Техническа спецификация, описание 

1. 

Хляб за 

принцеси / 

голяма филия, 

разф. 0,500 кг 

кг 100 

Повърхност – с малки грапавини и единични 

пукнатини с дълбочина до 1 cm, без механични 

замърсявания. Кората е нежна, с дебелина от 1,0 до 

1,5 mm. Цветът на кората е жълто-червеникаво 

кафяв. Добре изпечена средина без признаци на 

клисавост. Преобладаващо равномерна шупливост 

и изявена еластичност на средината. Характерен 

вкус без привкус на солено, горчиво, кисело или 

др. Характерен мирис, без страничен мирис или 

мирис на плесени. Нарязан и пакетиран. 

2. 

Хляб 

пълнозърнест, 

нарязан и 

ненарязан, 

разф. 0,600 кг 

кг 75 

Форма – правоъгълна, получена от формата, в 

която се изпича, със заоблена горна повърхност. 

Повърхност – леко грапава, с наличие на 

пукнатини, без механични замърсявания. Не се 

допуска отделяне на кората от средината на хляба. 

Цветът на горната кора е тъмночервен до кафяв. 

Средина – добре изпечена, равномерно оцветена. 

Шупливост – преобладаващо равномерна, като на 

отделни места се допускат по-големи шупли. 

Достатъчно еластична средина за пълнозърнест 

хляб. Вкус, характерен за състава на хляба, без 

привкус на солено, горчиво, кисело или др. 

Характерен мирис, без страничен мирис или мирис 

на плесени. При сдъвкване не се усеща хрускане 

между зъбите от минерални и други примеси.  

3. 

Бял хляб 

нарязан,  

разф. 0,600 кг 

кг 100 

Повърхността му е гладка, с малки грапавини и 

единични пукнатини с дълбочина до 1 cm, без 

механични замърсявания. Кората е нежна, тънка, с 
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дебелина от 1,0 до 1,5 mm. Цветът на кората е 

жълто-червеникаво кафяв. Добре изпечена средина 

без признаци на клисавост. Преобладаващо 

равномерна шупливост и добре изразена 

еластичност на средината. Вкусът на хляба е 

характерен, без привкус на солено, горчиво, кисело 

или др. Характерен мирис, без страничен мирис 

или мирис на плесени. Нарязан и пакетиран в 

подходящи опаковки. 

4. 

Бял хляб 

ненарязан,  

разф. 0,600 кг 

кг 50 

Повърхността му е гладка, с малки грапавини и 

единични пукнатини с дълбочина до 1 cm, без 

механични замърсявания. Кората е нежна, тънка, с 

дебелина от 1,0 до 1,5 mm. Цветът на кората е 

жълто-червеникаво кафяв. Добре изпечена средина 

без признаци на клисавост. Преобладаващо 

равномерна шупливост и добре изразена 

еластичност на средината. Вкусът на хляба е 

характерен, без привкус на солено, горчиво, кисело 

или др. Характерен мирис, без страничен мирис 

или мирис на плесени. Ненарязан и опакован. 

5. 

Хляб ръжен, 

нарязан и 

ненарязан, 

разф. 0,600 кг 

кг 30 

Произведен изцяло от ръжено брашно. Форма – 

правилно оформена франзела без пукнатини и 

грапавини. Добре изпечена, нелепнеща кора и 

средина. Цветът на кората е жълто-червеникаво 

кафяв. Преобладаващо дребна равномерна 

шупливост на средината. Нарязан на филии и 

поставен в полиетиленова опаковка. Произведен в 

деня на доставката. Патогенни микроорганизми, 

признаци на картофена болест, плесени, примеси и 

оцветители не се допускат. 

6. 
Хляб типов, 

разф. 0,600 кг 
кг 30 

Форма – продълговата без странични 

деформации. Повърхност – гладка без механични 

замърсявания. Цветът на кората е жълто-

червеникаво кафяв. Добре изпечена средина без 

признаци на клисавост, с равномерно разпределена 

шупливост. Добре изразена еластичност – при 

натиск възстановява първоначалната си форма. 

Вкусът на хляба е характерен, без привкус на 

солено, горчиво, кисело или др. Характерен мирис, 

без страничен мирис или мирис на плесени. Да не 

се усеща хрус при сдъвкване. 

7.  

Брашно тип 

„Бяло“ – разф. 

от 1 кг.  

до 25 кг 

кг 2000 

Технически изисквания: Брашно, от пшеница. 

Пшеницата трябва да отговаря на следните 

изисквания: чужди примеси – не повече от 1,5 %. 

При технологична необходимост се допуска 

влагането на спомагателни вещества (глутен,  

ензими, аскорбинова, оцетна или лимонена 

киселина). Не се допуска влагане на оцветители, 

избелители и консерванти.  

 Показатели: Цвят – бял със светлокремав 
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оттенък, мирис – характерен за пшенично брашно, 

приятен, без мирис на плесен, запарено или друг 

несвойствен мирис. Вкус – специфичен, да не се 

установява горчив, кисел и друг страничен 

привкус. При сдъвкване да не се усеща хрускане. 

Без складови вредители.   

8.  

Брашно тип 

„Добруджа“ – 

разф. от 1 кг. 

до 25 кг 

кг 100 

Технически изисквания: Брашно, произведено 

от пшеница. Пшеницата трябва да отговаря на 

следните изисквания: чужди примеси – не повече 

от 1,5 %. При технологична необходимост се 

допуска влагането на спомагателни вещества 

(глутен, ензими, аскорбинова, оцетна или 

лимонена киселина). Не се допуска влагане на 

оцветители, избелители и консерванти.  

Показатели: Цвят – бял със кремав оттенък, 

мирис – характерен за пшенично брашно, приятен, 

без мирис на плесен, запарено или друг 

несвойствен мирис. Вкус – специфичен, да не се 

установява горчив, кисел и друг страничен 

привкус. При сдъвкване да не се усеща хрускане. 

Без складови вредители.  

9.  

Брашно тип 

„Типово“ – 

разф. от 1 кг. 

до 25 кг 

кг 300 

Технически изисквания: Брашно, произведено 

от пшеница. Пшеницата трябва да отговаря на 

следните изисквания: чужди примеси – не повече 

от 1,5 %. При технологична необходимост се 

допуска влагането на спомагателни вещества 

(глутен, ензими, аскорбинова, оцетна или 

лимонена киселина). Не се допуска влагане на 

оцветители, избелители и консерванти.  

Показатели: Цвят – бял с жълтосивкав оттенък, 

мирис – характерен за пшенично брашно, приятен, 

без мирис на плесен, запарено или друг 

несвойствен мирис. Вкус – специфичен, да не се 

установява горчив, кисел и друг страничен 

привкус. При сдъвкване да не се усеща хрускане. 

Без складови вредители.   

10.  

Брашно 

пълнозърнесто 

тип „Грахам“ – 

разф. от 1кг. до 

25 кг 

кг 150 

Технически изисквания: Брашно, произведено 

по технологичната документация на 

производителя от пшеница, неподлагана на 

генетична модификация. Не се допуска влагане на 

оцветители, избелители и консерванти.  

Показатели: Цвят – бял до жълтеникавосивкав, 

мирис – характерен за пшенично брашно, приятен, 

без мирис на плесен, запарено или друг 

несвойствен мирис. Вкус – специфичен, да не се 

установява горчив, кисел и друг страничен 

привкус. При сдъвкване да не се усеща хрускане. 

Без складови вредители. Физикохимични 

показатели в съответствие с ТД на производителя. 

Отсъствие на метални примеси и патогенни 
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микроорганизми. 

11. 

Брашно ръжено 

– разф. от 1 кг. 

до 45 кг 

кг 200 

Технически изисквания: Брашно, произведено 

по технологичната документация на 

производителя от ръж. Не се допуска влагане на 

оцветители, избелители и консерванти.  

Показатели: Цвят – сиво-бял, мирис – 

характерен за ръжено брашно, без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен мирис. 

Вкус – специфичен, да не се установява горчив, 

кисел и друг страничен привкус. При сдъвкване да 

не се усеща хрускане. Без складови вредители. 

Физикохимични показатели в съответствие с ТД 

на производителя.  

12. 

Брашно 

оризово – разф. 

1 кг.  

кг 20 

Показатели: цвят – бял, хомогенен без наличие 

на различно оцветени частици; мирис – 

специфичен за ориз, без мирис на плесени; вкус – 

специфичен, приятен, без страничен привкус; да не 

съдържа складови вредители или техни зародиши; 

микотоксини не се допускат. Физикохимични 

показатели в съответствие с ТД на производителя. 

13.  

Брашно от 

„земна“ ябълка 

– разф. до 6 кг. 

кг 20 

Да е произведено от сушени натурални грудки 

на растението  Helianthus tuberosus L. чрез смилане 

с ударна мелница. Непримесен с други добавки. 

Цвят – бял прах със сивокафеникав оттенък, без 

наличие на бучки, хомогенен; Мирис и вкус – 

специфичен, без мирис на плесен или друг 

несвойствен мирис; Не се допуска влагане на 

оцветители, избелители и консерванти. Не се 

допускат микотоксини и складови вредители. 

Физикохимични показатели в съответствие с ТД 

на производителя. 

14.  

Брашно 

царевично – 

разф. 1 кг. 

кг 20 

Технически изисквания: Брашно, произведено 

по технологичната документация на 

производителя от царевица. Не се допуска влагане 

на оцветители, избелители и консерванти.  

Показатели: цвят – бял или жълт, мирис – 

характерен за ръжено брашно, без мирис на 

плесен, запарено или друг несвойствен мирис. 

Вкус – специфичен, сладникав, да не се установява 

горчив, кисел и друг страничен привкус. Без 

складови вредители. Физикохимични показатели в 

съответствие с ТД на производителя.  

15. 
Булгур –  

разф. 1 кг. 
кг 10 

Да е произведен от пшеница, чрез 

предварителна хидротермична обработка, сушене 

и раздробяване. Цвят – жълто-кафяв, стъкловидна 

едро раздробена зърнена маса; Без мирис на плесен 

или друг несвойствен мирис; Вкус – специфичен, 

да не се установява горчив, кисел и друг страничен 

привкус. Без складови вредители. Физикохимични 
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показатели в съответствие с ТД на производителя. 

16.  
Жито – разф. 

0,5кг. 
кг 15 

Технически изисквания: Житото да е 

произведено от пшеница, подложена 

предварително на почистване от чужди и зърнени 

примеси, съгласно технологичната документация 

на производителя, неподлагана на генетична 

модификация. Без наличие на  заразеност от 

складови вредители.  

Показатели: Външен вид – здрави зърна, 

нормално развити, неначупени, без видимо 

плесенясване, с присъщи за пшеницата форма и 

цвят. Мирис и вкус – характерни за пшеницата,  

без мирис на плесен, запарено или друг 

несвойствен мирис и вкус.  

17. 

Нишесте 

царевично и 

пшенично – 

разф. до 1 кг. 

кг 30 

Получени от царевица или пшеница, 

предназначени за хранителни цели. Не се допуска 

смесването на отделни видове нишесте; Фин прах 

без механични промеси; цвят – бял или бял със 

слаб жълт оттенък; вкус – специфичен, без 

страничен мирис, състояние при разтриване между 

пръстите – скрипти; не се допускат патогенни 

микроорганизми и плесени.  

18. 
Фиде начупено, 

разф. до 3 кг 
кг 50 

Цвят бял до жълтеникав, без признаци на 

недобро смесване. Мирис – свойствен без 

неприсъщи миризми. Свойсвен вкус, без 

горчивина или друг страничен привкус. Опаковано 

в целофанени пликове. 

19. 

Макарони, 

разф.  

0,400 кг 

кг 100 

Цветът трябва да бъде жълтеникав. Вкусът и 

мирисът са специфични за изделието. Ломът на 

макаронените изделия трябва да бъде чист, 

стъкловиден. Не се допуска видимо плесенясване и 

наличие на складови вредители и/ или следи от 

тяхната дейност. Опаковани в целофанени 

пликове.     

20. 
Спагети, разф.  

0,500 кг 
кг 50 

Цветът трябва да бъде жълтеникав. Вкусът и 

мирисът са специфични за изделието. Ломът на 

спагетите трябва да бъде чист, стъкловиден. Не се 

допуска видимо плесенясване и наличие на 

складови вредители и/ или следи от тяхната 

дейност. Опаковани.       

21. 
Кус-кус,  

разф. 0,400 кг 
кг 30 

Цветът трябва да бъде бял до жълтеникав. 

Вкусът и мирисът са специфични за изделието. 

Ломът на изделията трябва да бъде чист, 

стъкловиден. Не се допуска видимо плесенясване и 

наличие на складови вредители и/ или следи от 

тяхната дейност. Опакован.     

22. 

Кори за баница 

– финно 

точени, разф.  

0,500 кг 

кг 50 

Тънки до прозрачност тестени листове, 

изсушени, неслепени и с добра еластичност. 

Форма – квадратна с размери 40 на 40 cm. 

Повърхност, поръсена с брашно или нишесте. Вкус 
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и мирис – приятни, характерни за състава и 

свойствени за изделието. Не се допуска видимо 

плесенясване и наличие на складови вредители и/ 

или следи от тяхната дейност. 

23. 

Кори за баница 

– печени на 

сач, разф.  

0,500 кг 

кг 50 

Тънки до прозрачност тестени листове, 

изсушени, неслепени и с добра еластичност. 

Форма – квадратна или правоъгълна. Повърхност, 

поръсена с брашно, грисово брашно или нишесте. 

Цвят – светлокремав. Вкус и мирис – приятни, 

характерни за състава и свойствени за изделието. 

Не се допуска видимо плесенясване и наличие на 

складови вредители и/ или следи от тяхната 

дейност.    

24. 

Кори за лазаня, 

разф.  0,500 кг, 

сухи 

кг 20 

Пресовани на много тънки листа твърдо тесто, 

изсушени, неслепени. Цвят – светло кремав. Вкус и 

мирис – приятни, характерни за състава и 

свойствени за изделието. Не се допуска видимо 

плесенясване и наличие на складови вредители и/ 

или следи от тяхната дейност.    

25. 

Бутер тесто, 

разф. до  

0,800 кг 

кг 20 

Бутер тестото (многолистно тесто) трябва да се 

характеризира с добре изявена слоеста структура. 

Приятен и характерен вкус и аромат, дължащ се на 

големия процент краве масло. Повърхност, 

поръсена с брашно или нишесте. Не се допуска 

видимо плесенясване и наличие на складови 

вредители и/ или следи от тяхната дейност. 

Замразено и опаковано в полиетиленови пликове.   

26. 
Галета, 

разф. до 5 кг 
кг 50 

Смляна грисовидна маса, с едрина начастиците 

0,5 – 0,8 mm. Кремав до светложълт цвят. Вкус и 

мирис – приятни, характерни за състава на 

изделието. Не се допуска видимо плесенясване и 

наличие на складови вредители и/ или следи от 

тяхната дейност. Опакована в полиетиленови 

пликове. 

 

 Изисквания към хранителните продукти, които ще се доставят : 

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 / 

04.12.2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.) относно : 

                   - информацията да е на български език 

                   - не заблуждават потребителите 

                   - маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност 

                   - обявена разбираема хранителна и здравна претенция                   

                   - храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО 

                   - лица с непоносимост към глутен или други алергени.          

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

         Всяка партида хранителни продукти  да се придружава с документи за произход, за качество 

и безопасност. 
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          Доставяните хранителни продукти трябва да е с остатъчен срок на годност не по –малък от 

70 % от целия срок на годност. 

 

   

  № 7:Зеленчуци и плодове и продукти от тях 

 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти, 

разделени по годишни сезони: 

 

7.1 СЕЗОН ЕСЕН 

 

№ Артикул Единиц

а мярка 

Прогнозни 

количества за 

1  година 

Техническа спецификация, описание 

1 Картофи пресни, 

разф. 20 кг 

кг. 1000 Трябва да цели, здрави, чисти без пръст и други примеси, 

без повреди от вредители, да издържат на 

транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа 

етикет с данни за място на произход, име на производител 

и/или име на опаковчик. Не се допуска използването на 

гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни 

за консумация. 

2 Краставици 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 117 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

3 Домати пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 100 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

4 Домати розови 

пресни, разф до 5 

кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

5 Пиперки зелени 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

6 Пиперки зелени 

тип сиврия 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

7 Пиперки червени 

тип капия пресни, 

разф до 1 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

8 Зеле прясно, 

разф. до 10 кг 

кг. 150 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 



 

 

29 – 58 
 

29 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

9 Червено цвекло 

прясно, разф. 1 кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

10 Спанак замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 60 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси.  

11 Спанак пресен, 

разф. до 1 кг  

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

12 Тиквички пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

13 Праз лук пресен, 

разф. до 5 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

14 Карфиол 

замразен, разф до 

. 2,5 кг  

кг. 10 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус, чист, без странични примеси.  

15 Карфиол пресен, 

разф. до 1 кг   

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

16 Зелен фасул 

замразен, разф. до 

2,5 кг 

кг. 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

17 Зелена салата, 

разф. до 10 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

18 Салата 

„Айсберг“, разф. 

до 2 кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

19 Грах замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 50 Замразен продукт, с цели, здрави зърна, сортирани по 

едрина, с типичен зелен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

20 Броколи 

замразени, разф. 

до 2,5 кг 

кг 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

21 Репички червени 

пресни, разф. 1 

опак 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

22 Люти чушки 

пресни, разф. до 2 

кг 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

23 Гъби печурки 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 
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24 Гъби печурки 

замразени, разф. 

до 1 кг 

кг 20 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

25 Гъби манатарки 

замразени, разф 1 

кг 

кг 5 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

26 Микс зеленчуков 

замразен, разф. до  

2,5 кг   

кг. 100 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

27 Царевица 

замразена, разф. 

до 2,5 кг  

кг 40 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

28 Гювеч замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг 30 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

29 Ябълки зелени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

30 Ябълки червени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

31 Патладжани 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

32 Грозде бяло 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

33 Грозде червено 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

34 Банани, разф. до 

5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

35 Лимони, разф. до 

5 кг 

кг. 60 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

36 Портокали, разф. 

до 5 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 
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търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

37 Грейпфрути, 

разф. до 10 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

38 Мандарини, разф. 

10 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

39 Круши, разф. до 5 

кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

40 Ягоди пресни, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

41 Ягоди замразени, 

разф. до 0.500 кг 

кг 10 Замразен продукт, с цели, здрави плодове, сортирани по 

едрина, с типичен червен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

42 Малини пресни 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

43. Праскови разф. 

,до 5 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

44. Кайсии разф. ,до 

5 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

45. Дини кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

46 Пъпеши кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

47 Дюли, разф. до 5 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

48 Ананас пресен, 

разф. 1 бр 

бр 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

49 Сини сливи 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

50 Тиква  кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 
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характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

51 Кромид лук 

пресен, разф. до 

10 кг 

кг. 200 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

52 Кромид лук стар, 

разф. до 10 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

53 Моркови пресни, 

разф. до 5 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

54 Чесън лук пресен, 

разф. до 1 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

55 Чесън лук стар, 

разф. до 1 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

56 Магданоз пресен, 

разф.  до 2 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

57 Целина прясна, 

разф. до 5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

58 Копър пресен, 

разф. до 2 кг 

кг. 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

59 Рукола прясна, 

разф. 0.500 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

60 Босилек пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

61 Пъщарнак бял 

корен, разф. 

0.500кг 

кг   5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

62 Мащерка прясна, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 
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63 Розмарин пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

64 Мента прясна, 

разф. до 0.250 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

65 Картофи 

бланширани 

замразени, разф. 

2,5 кг 

кг 550 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

66 Капия за пълнене 

замразена, разф. до 

2,5 кг 

кг 50 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

67 Аспержи пресни, 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

68 Авокадо, разф до 

0.200 кг/бр. 

бр. 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

69 Стафиди, разф. до 

1 кг 

кг 15 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

70 Сушени плодове – 

сливи, ананас, грозде, 

кайсия, разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

 

7.2 СЕЗОН ЗИМА 

№ Артикул Единиц

а мярка 

Прогнозни 

количества за 

1  година 

Техническа спецификация, описание 

1 Картофи пресни, 

разф. 20 кг 

кг. 1000 Трябва да цели, здрави, чисти без пръст и други примеси, 

без повреди от вредители, да издържат на 

транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа 

етикет с данни за място на произход, име на производител 

и/или име на опаковчик. Не се допуска използването на 

гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни 

за консумация. 

2 Краставици 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 117 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

3 Домати пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 100 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

4 Домати розови 

пресни, разф до 5 

кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

5 Пиперки зелени 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 
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характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

6 Пиперки зелени 

тип сиврия 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

7 Пиперки червени 

тип капия пресни, 

разф до 1 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

8 Зеле прясно, 

разф. до 10 кг 

кг. 150 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

9 Червено цвекло 

прясно, разф. 1 кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

10 Спанак замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 60 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси.  

11 Спанак пресен, 

разф. до 1 кг  

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

12 Тиквички пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

13 Праз лук пресен, 

разф. до 5 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

14 Карфиол 

замразен, разф до 

. 2,5 кг  

кг. 10 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус, чист, без странични примеси.  

15 Карфиол пресен, 

разф. до 1 кг   

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

16 Зелен фасул 

замразен, разф. до 

2,5 кг 

кг. 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

17 Зелена салата, 

разф. до 10 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

18 Салата 

„Айсберг“, разф. 

до 2 кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

19 Грах замразен, кг. 50 Замразен продукт, с цели, здрави зърна, сортирани по 
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разф. до 2,5 кг  едрина, с типичен зелен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

20 Броколи 

замразени, разф. 

до 2,5 кг 

кг 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

21 Репички червени 

пресни, разф. 1 

опак 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

22 Люти чушки 

пресни, разф. до 2 

кг 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

23 Гъби печурки 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

24 Гъби печурки 

замразени, разф. 

до 1 кг 

кг 20 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

25 Гъби манатарки 

замразени, разф 1 

кг 

кг 5 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

26 Микс зеленчуков 

замразен, разф. до  

2,5 кг   

кг. 100 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

27 Царевица 

замразена, разф. 

до 2,5 кг  

кг 40 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

28 Гювеч замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг 30 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

29 Ябълки зелени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

30 Ябълки червени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

31 Патладжани 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

32 Грозде бяло 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

33 Грозде червено 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 
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търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

34 Банани, разф. до 

5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

35 Лимони, разф. до 

5 кг 

кг. 60 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

36 Портокали, разф. 

до 5 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

37 Грейпфрути, 

разф. до 10 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

38 Мандарини, разф. 

10 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

39 Круши, разф. до 5 

кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

40 Ягоди пресни, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

41 Ягоди замразени, 

разф. до 0.500 кг 

кг 10 Замразен продукт, с цели, здрави плодове, сортирани по 

едрина, с типичен червен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

42 Малини пресни 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

43. Праскови разф. 

,до 5 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

44. Кайсии разф. ,до 

5 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

45. Дини кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 
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46 Пъпеши кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

47 Дюли, разф. до 5 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

48 Ананас пресен, 

разф. 1 бр 

бр 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

49 Сини сливи 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

50 Тиква  кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

51 Кромид лук 

пресен, разф. до 

10 кг 

кг. 200 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

52 Кромид лук стар, 

разф. до 10 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

53 Моркови пресни, 

разф. до 5 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

54 Чесън лук пресен, 

разф. до 1 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

55 Чесън лук стар, 

разф. до 1 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

56 Магданоз пресен, 

разф.  до 2 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

57 Целина прясна, 

разф. до 5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

58 Копър пресен, 

разф. до 2 кг 

кг. 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 
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Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

59 Рукола прясна, 

разф. 0.500 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

60 Босилек пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

61 Пъщарнак бял 

корен, разф. 

0.500кг 

кг   5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

62 Мащерка прясна, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

63 Розмарин пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

64 Мента прясна, 

разф. до 0.250 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

65 Картофи 

бланширани 

замразени, разф. 

2,5 кг 

кг 550 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

66 Капия за пълнене 

замразена, разф. до 

2,5 кг 

кг 50 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

67 Аспержи пресни, 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

68 Авокадо, разф до 

0.200 кг/бр. 

бр. 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

69 Стафиди, разф. до 

1 кг 

кг 15 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

70 Сушени плодове – 

сливи, ананас, грозде, 

кайсия, разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

 

 

 

 

 7.3 СЕЗОН ПРОЛЕТ 

 

№ Артикул Единиц

а мярка 

Прогнозни 

количества за 

1  година 

Техническа спецификация, описание 

1 Картофи пресни, 

разф. 20 кг 

кг. 1000 Трябва да цели, здрави, чисти без пръст и други примеси, 

без повреди от вредители, да издържат на 

транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа 
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етикет с данни за място на произход, име на производител 

и/или име на опаковчик. Не се допуска използването на 

гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни 

за консумация. 

2 Краставици 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 117 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

3 Домати пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 100 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

4 Домати розови 

пресни, разф до 5 

кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

5 Пиперки зелени 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

6 Пиперки зелени 

тип сиврия 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

7 Пиперки червени 

тип капия пресни, 

разф до 1 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

8 Зеле прясно, 

разф. до 10 кг 

кг. 150 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

9 Червено цвекло 

прясно, разф. 1 кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

10 Спанак замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 60 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси.  

11 Спанак пресен, 

разф. до 1 кг  

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

12 Тиквички пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

13 Праз лук пресен, 

разф. до 5 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 



 

 

40 – 58 
 

40 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

14 Карфиол 

замразен, разф до 

. 2,5 кг  

кг. 10 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус, чист, без странични примеси.  

15 Карфиол пресен, 

разф. до 1 кг   

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

16 Зелен фасул 

замразен, разф. до 

2,5 кг 

кг. 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

17 Зелена салата, 

разф. до 10 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

18 Салата 

„Айсберг“, разф. 

до 2 кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

19 Грах замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 50 Замразен продукт, с цели, здрави зърна, сортирани по 

едрина, с типичен зелен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

20 Броколи 

замразени, разф. 

до 2,5 кг 

кг 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

21 Репички червени 

пресни, разф. 1 

опак 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

22 Люти чушки 

пресни, разф. до 2 

кг 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

23 Гъби печурки 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

24 Гъби печурки 

замразени, разф. 

до 1 кг 

кг 20 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

25 Гъби манатарки 

замразени, разф 1 

кг 

кг 5 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

26 Микс зеленчуков 

замразен, разф. до  

2,5 кг   

кг. 100 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

27 Царевица 

замразена, разф. 

до 2,5 кг  

кг 40 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

28 Гювеч замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг 30 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

29 Ябълки зелени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 
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търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

30 Ябълки червени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

31 Патладжани 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

32 Грозде бяло 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

33 Грозде червено 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

34 Банани, разф. до 

5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

35 Лимони, разф. до 

5 кг 

кг. 60 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

36 Портокали, разф. 

до 5 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

37 Грейпфрути, 

разф. до 10 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

38 Мандарини, разф. 

10 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

39 Круши, разф. до 5 

кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

40 Ягоди пресни, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 
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характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

41 Ягоди замразени, 

разф. до 0.500 кг 

кг 10 Замразен продукт, с цели, здрави плодове, сортирани по 

едрина, с типичен червен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

42 Малини пресни 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

43. Праскови разф. 

,до 5 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

44. Кайсии разф. ,до 

5 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

45. Дини кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

46 Пъпеши кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

47 Дюли, разф. до 5 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

48 Ананас пресен, 

разф. 1 бр 

бр 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

49 Сини сливи 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

50 Тиква  кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

51 Кромид лук 

пресен, разф. до 

10 кг 

кг. 200 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

52 Кромид лук стар, 

разф. до 10 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

53 Моркови пресни, 

разф. до 5 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

54 Чесън лук пресен, 

разф. до 1 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 
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Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

55 Чесън лук стар, 

разф. до 1 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

56 Магданоз пресен, 

разф.  до 2 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

57 Целина прясна, 

разф. до 5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

58 Копър пресен, 

разф. до 2 кг 

кг. 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

59 Рукола прясна, 

разф. 0.500 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

60 Босилек пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

61 Пъщарнак бял 

корен, разф. 

0.500кг 

кг   5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

62 Мащерка прясна, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

63 Розмарин пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

64 Мента прясна, 

разф. до 0.250 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

65 Картофи 

бланширани 

замразени, разф. 

2,5 кг 

кг 550 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

66 Капия за пълнене 

замразена, разф. до 

2,5 кг 

кг 50 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

67 Аспержи пресни, 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

68 Авокадо, разф до 

0.200 кг/бр. 

бр. 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 
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69 Стафиди, разф. до 

1 кг 

кг 15 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

70 Сушени плодове – 

сливи, ананас, грозде, 

кайсия, разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

 

7.4 СЕЗОН ЛЯТО 

№ Артикул Единиц

а мярка 

Прогнозни 

количества за 

1  година 

Техническа спецификация, описание 

1 Картофи пресни, 

разф. 20 кг 

кг. 1000 Трябва да цели, здрави, чисти без пръст и други примеси, 

без повреди от вредители, да издържат на 

транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа 

етикет с данни за място на произход, име на производител 

и/или име на опаковчик. Не се допуска използването на 

гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни 

за консумация. 

2 Краставици 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 117 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

3 Домати пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 100 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

4 Домати розови 

пресни, разф до 5 

кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

5 Пиперки зелени 

пресни, разф. до 

10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

6 Пиперки зелени 

тип сиврия 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

7 Пиперки червени 

тип капия пресни, 

разф до 1 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

8 Зеле прясно, 

разф. до 10 кг 

кг. 150 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

9 Червено цвекло 

прясно, разф. 1 кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 
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търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

10 Спанак замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 60 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси.  

11 Спанак пресен, 

разф. до 1 кг  

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

12 Тиквички пресни, 

разф. до 10 кг 

кг. 40 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

13 Праз лук пресен, 

разф. до 5 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

14 Карфиол 

замразен, разф до 

. 2,5 кг  

кг. 10 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус, чист, без странични примеси.  

15 Карфиол пресен, 

разф. до 1 кг   

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

16 Зелен фасул 

замразен, разф. до 

2,5 кг 

кг. 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

17 Зелена салата, 

разф. до 10 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

18 Салата 

„Айсберг“, разф. 

до 2 кг 

кг 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

19 Грах замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг. 50 Замразен продукт, с цели, здрави зърна, сортирани по 

едрина, с типичен зелен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

20 Броколи 

замразени, разф. 

до 2,5 кг 

кг 30 Замразен продукт, типичен зелен цвят, равномерно 

оцветен, с типични вкус и аромат, без странични привкус 

и мирис, чист, без странични примеси. 

21 Репички червени 

пресни, разф. 1 

опак 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

22 Люти чушки 

пресни, разф. до 2 

кг 

опак 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

23 Гъби печурки 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 50 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

24 Гъби печурки 

замразени, разф. 

до 1 кг 

кг 20 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 
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25 Гъби манатарки 

замразени, разф 1 

кг 

кг 5 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

26 Микс зеленчуков 

замразен, разф. до  

2,5 кг   

кг. 100 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

27 Царевица 

замразена, разф. 

до 2,5 кг  

кг 40 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, без 

странични привкус и мирис, чист, без странични примеси. 

28 Гювеч замразен, 

разф. до 2,5 кг  

кг 30 Замразен продукт, с типични за съдържащите се 

зеленчуци цвят, вкус и аромат, без странични привкус и 

мирис, чист, без странични примеси. 

29 Ябълки зелени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

30 Ябълки червени, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

31 Патладжани 

пресни, разф. до 5 

кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

32 Грозде бяло 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

33 Грозде червено 

десертно, разф до 

1 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

34 Банани, разф. до 

5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

35 Лимони, разф. до 

5 кг 

кг. 60 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

36 Портокали, разф. 

до 5 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

37 Грейпфрути, 

разф. до 10 кг 

кг 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 
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Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

38 Мандарини, разф. 

10 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

39 Круши, разф. до 5 

кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

40 Ягоди пресни, 

разф. до 5 кг 

кг 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

41 Ягоди замразени, 

разф. до 0.500 кг 

кг 10 Замразен продукт, с цели, здрави плодове, сортирани по 

едрина, с типичен червен цвят, равномерно оцветени, с 

типични вкус и аромат, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

42 Малини пресни 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

43. Праскови разф. 

,до 5 кг 

кг 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

44. Кайсии разф. ,до 

5 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

45. Дини кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

46 Пъпеши кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

47 Дюли, разф. до 5 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

48 Ананас пресен, 

разф. 1 бр 

бр 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

49 Сини сливи 

пресни, разф. до 1 

кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

50 Тиква  кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

51 Кромид лук кг. 200 Да отговарят на изискванията на Наредба № 
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пресен, разф. до 

10 кг 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

52 Кромид лук стар, 

разф. до 10 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

53 Моркови пресни, 

разф. до 5 кг 

кг. 300 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

54 Чесън лук пресен, 

разф. до 1 кг 

кг. 20 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

55 Чесън лук стар, 

разф. до 1 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

56 Магданоз пресен, 

разф.  до 2 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

57 Целина прясна, 

разф. до 5 кг 

кг. 50 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

58 Копър пресен, 

разф. до 2 кг 

кг. 30 Да отговарят на изискванията на Наредба № 

16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. 

Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

59 Рукола прясна, 

разф. 0.500 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

60 Босилек пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

61 Пъщарнак бял 

корен, разф. 

0.500кг 

кг   5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

62 Мащерка прясна, 

разф. до 0.250кг 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

63 Розмарин пресен, 

разф. до 0.250кг 

кг 5 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 
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64 Мента прясна, 

разф. до 0.250 

кг 10 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

65 Картофи 

бланширани 

замразени, разф. 

2,5 кг 

кг 550 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

66 Капия за пълнене 

замразена, разф. до 

2,5 кг 

кг 50 Замразен продукт, с типични цвят, вкус и аромат, 

равномерно оцветен, без странични привкус и мирис, 

чист, без странични примеси. 

67 Аспержи пресни, 

разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

68 Авокадо, разф до 

0.200 кг/бр. 

бр. 30 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

69 Стафиди, разф. до 

1 кг 

кг 15 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

70 Сушени плодове – 

сливи, ананас, грозде, 

кайсия, разф. до 1 кг 

кг 20 Продуктите да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество. 

 

 

Изисквания към плодовете,  зеленчуците и кореноплодните зеленчукови култури, които ще 

се доставят: 

Плодовете и зеленчуците и кореноплодните зеленчукови култури трябва да отговарят на 

изискванията на: 

- РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 

декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански 

продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 

№ 1234/2007 

- Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (EС) № 1308/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и 

зеленчуци  

-  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци 

- Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на 

плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в 

посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията 

             -НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие 

на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010 г.,  доп. ДВ 

бр.44/17.05.2013 г. 

Доставяните плодове и зеленчуци трябва да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване и повреди съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

Всяка партида доставяни плодове и зеленчуци да се придружава с документи за произход, 

за качество и безопасност. 
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№ 8 Други хранителни продукти и напитки 

По тази група се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти: 

 

№ 

 

Артикул 

 

Едини

ца 

мярка 

 

Прогнозни 

количества 

за 1  година 

 

Техническа спецификация, описание 

1 Захарно тесто, разф.  

до 1 кг 

кг 20 ТД на производителя.Mоделираща маса 

от захар, гликоза и вода. В различни 

цветове, предназначена за сладкарство 

2. Маргарин, разф.   до  

1 кг 

кг 70 ТД на производителя.Хомогенен 

продукт с кремав до светложълт цвят и 

специфичен мирис, с мека при 12-14 
о
С 

консистенция, без наличие на 

патогенни микроорганизми и транс 

изомери на мастни киселини. 

Масленост не по-ниска от 60 %. 

3. Фруктоза, 

разф. 0,5 кг 

кг 15 ТД на производителя Да отговаря на 

Наредба за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от 

човека, приета с ПМС № 209 от 

11.09.2002 г. обн. ДВ, бр. 89 от 

20.09.2002 г. 

4. Какаов крем (течен 

шоколад)- разф. до 

1кг. 

кг. 10 ТД на производителя. Хомогенен 

продукт с мека и мажеща консистенция 

без синтетични подсладители. 

5. Топинг, разф. до 1 л л 15 ТД на производителя. Глазура с 

различен състав със специфичен цвят, 

аромат и вкус, характерни за вложените 

суровини. 

6. Фарситура, разф. до 

6 кг 

кг 18 ТД на производителя. Студено желе 

глазура от захар, глюкоза, желиращи 

агенти, киселина, натурално-идентични 

аромати и  консерванти. 

7. Шоколадов 

кувертюр, 

разф. до 5 кг 

кг 10 ТД на производителя. Да отговаря на 

Наредба за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти, приета с ПМС 

№  251 от 06.11.2002 г. обн. ДВ, бр. 107 

от 2002 г. 

8. Млечен шоколадов 

кувертюр , 

разф. до 5 кг 

кг 10 ТД на производителя Да отговаря на 

Наредба за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти, приета с ПМС 

№ 251 от 06.11.2002 г обн. ДВ, бр. 107 

от 2002 г. 

9. Кувертюр бял, разф. 

до 5 кг 

кг 10 ТД на производителя. С масленост не 

по- ниска от 30 %. 

10. Пандишпанови  
платки, разф. до 5 кг 

кг 60 ТД на производителя. Сладкарски 

платки добуш бяло и кафяво (ванилови 
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и какаови) готови за работа. С 

равномерна добре оцветена повърхност 

и крехка структура. Размери 40х33см 

11. Подсладител течен 
Стевия, разф. до 1л 

л 5 ТД на производителя.Подсладител в 

течна форма с воден есктракт на Stevia 

rebaudiana и жълт цвят. Без добавени 

изкуствени подсладители, мазнини и 

въглехидрати. 

12 Инстантен крем / за 

торти, различни 

вкусове/, разф. до 5 кг 

кг 40 ТД на производителя. Хомогенна смес 

(захар, модифицирано нишесте, мляко 

на прах, глюкозен сироп, растителна 

мазнина, желиращ агент, ароматизанти, 

оцветители) за студено приготвяне на 

крем. 

 

13 Глюкозен сироп, разф. 

в буркан  0.340 кг/бр. 

бр. 20 ТД на производителя. Да отговаря на 

Наредба за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от 

човека, приета с ПМС № 209 от 

11.09.2002 г. обн. ДВ, бр. 89 от 

20.09.2002 г. с декстрозен еквивалент 

35-45 %. 

14 

 

Есенции / ванилия, 

лимон и др./, разф 

2,0 мл/бр. 

бр 60 ТД на производителя. Мирис 

характеристичен за съответната 

композиция, съответстваща на 

наименованието 

15 Маслинова паста, 

разф. до 1 кг 

кг 10 ТД на производителя. Пастьоризиран 

продукт. Смес от смлени маслини без 

костилки с добавка на зехтин. Аромат 

на маслина и цвят в зависимост от вида 

на използваните маслини. Без наличие 

на парченца от костилки или цели 

костилки. 

16 Руска салата, разф.  в 
кутия до 2.5 кг 

кг 40 ТД на производителя Първо качество 

продукт с майонеза, парченца варени 

картофи, моркови, зелен грах и месен 

продукт. 

17 Млечна салата, разф.  
в кутия до 2.5 кг 

кг 40 ТД на производителя Първо качество 

млечен продукт с кисело мляко и 

краставици. 

 

 

 

 

 

18 

Минерална вода, в 

PET бутилки, 0,500 

л/бр. 

бр 3700 

Бутилирана негазирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 
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от 25 Юли 2008г.). Всички напитки да 

са в срок на годност със запазени, 

ненарушени опаковки 

 

 

 

 

 

19 Минерална вода, в 

PET бутилки, 1.5 

л/бр. 

бр 400 

Бутилирана негазирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). Всички напитки да 

са в срок на годност със запазени, 

ненарушени опаковки 

 

 

 

 

 

20 Минерална вода, в 

PET бутилки, 11 

л/бр. 

бр 50 

Бутилирана негазирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). Всички напитки да 

са в срок на годност със запазени, 

ненарушени опаковки 

21 

Безалкохолни 
газирани напитки, в 
стъклена бутилка 
0.250 л/бр  – 1 ВИД 

бр 2600 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “спрайт”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки 

21.1 

Безалкохолни 
газирани напитки, в 
стъклена бутилка 
0.250л/бр - 2 ВИД 

бр 2600 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “севенъп”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

22 

Безалкохолни 
газирани напитки   в  
PET бутилка, до 
1.50 л/бр. 1 ВИД 

бр 300 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “спрайт”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

22.1 Безалкохолни 
газирани напитки   в  
PET бутилка, до 

бр 300 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 
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1.50 л/бр. 2 ВИД “тоник”, “севенъп”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

23 
Безалкохолни 
газирани напитки   в  
PET бутилка, 
2 л/бр. 
1 ВИД 

бр 300 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “спрайт”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

23.1 
Безалкохолни 
газирани напитки  в  
PET бутилка, 
2 л/бр. 
2 ВИД 

бр 300 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “севенъп”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

24 

Безалкохолни 
газирани напитки  в  
PET бутилка,0.500 
л/бр. 
1 ВИД 

бр 1500 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “спрайт”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

 

24.1 
Безалкохолни 
газирани напитки  в  
PET бутилка,0.500 
л/бр. 
2 ВИД 

бр 1500 

Газирани безалкохолни напитки със 

захар или глюкозно-фруктозен сироп с 

вкус на: “кола”, “портокал”, “лимон”, 

“тоник”, “севенъп”. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

25 

Натурални сокове, 

различни плодове, в 

стъклена бутилка, 

0.250 л/бр. 

I ВИД 

бр 1100 

Сокове от различни плодове, 

отговарящи на изискванията на 

НАРЕДБА за изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за 

консумация от човека (Загл. изм. - ДВ, 

бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 

г.,Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 

г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в 

сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 1 от 

6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 

8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 

100 от 19.11.2013 г., в сила от 

19.11.2013 г. ). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки 

25.1 
Натурални сокове, 

различни плодове, в 

стъклена бутилка, 

0.250 л/бр. 

II ВИД 

бр 1100 

Сокове от различни плодове, 

отговарящи на изискванията на 

НАРЕДБА за изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за 

консумация от човека (Загл. изм. - ДВ, 
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бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 

г.,Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 

г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в 

сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 1 от 

6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 

8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 

100 от 19.11.2013 г., в сила от 

19.11.2013 г. ). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

26 

Натурални сокове – 

100 %, различни 

плодове, в кутия, 1 

л/бр. 

бр 200 

Сокове от различни плодове, 

отговарящи на изискванията на 

НАРЕДБА за изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за 

консумация от човека (Загл. изм. - ДВ, 

бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 

г.,Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 

г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в 

сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 1 от 

6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 

8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 

100 от 19.11.2013 г., в сила от 

19.11.2013 г. ). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

27 

Нектар, различни 
плодове, разф. в 
кутия 1 л./бр. 

бр 50 

Нектари от различни плодове, 

отговарящи на изискванията на 

НАРЕДБА за изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни 

продукти, предназначени за 

консумация от човека (Загл. изм. - ДВ, 

бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 

г.,Приета с ПМС № 219 от 24.09.2002 

г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в 

сила от 12.07.2003 г., изм., бр. 1 от 

6.01.2004 г., изм. и доп., бр. 12 от 

8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., бр. 

100 от 19.11.2013 г., в сила от 

19.11.2013 г. ). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

28 

Бира, в стъклена 
бутилка, опаковка 
0,500 л;/бр., 1 ВИД 

бр 850 

Светло лагерно пиво с алкохол до 5,5 

об.% и начален екстракт над 10 °Р в 

зелени и кафяви бутилки. Всички 

напитки да са в срок на годност със 

запазени, ненарушени опаковки 

28.1 Бира, в стъклена 
бутилка, опаковка 
0,500 л;/бр., 2 ВИД 

бр 850 

Светло лагерно пиво с алкохол до 5,5 

об.% и начален екстракт над 10 °Р в 

зелени и кафяви бутилки. Всички 
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 напитки да са в срок на годност със 

запазени, ненарушени опаковки 

29 

Газирана                 
вода в  PET бутилка, 
0.500 л/бр 
I ВИД 

бр 600 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

29.1 

Газирана                 
вода в  PET бутилка, 
0.500 л/бр 
II ВИД 

бр 600 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

30 

Газирана                 
вода в  стъклена 
бутилка, 0.300 л/бр 
I ВИД 

бр 600 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

30.1 

Газирана                 
вода в  стъклена 
бутилка, 0.300 л/бр 
II ВИД 

бр 600 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 
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бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

31 

Газирана                 
вода в  PET бутилка, 
1.5 л/бр 
I ВИД 

бр 150 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

31.1 

Газирана                 
вода в  PET бутилка, 
1.5 л/бр 
II ВИД 

бр 150 

Бутилирана газирана вода с обща 

минерализация до 500 mg/L, 

отговаряща на Наредба за изискванията 

към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели 

(Приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г. 

Обн. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. 

ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. 

бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.66 

от 25 Юли 2008г.). 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

32 

Енергийна напитка, 
разф. в кен 0,200 
л./бр. 

бр 80 

Енергийни газирани безалкохолни 

напитки със захар или глюкозно-

фруктозен сироп с декларирани върху 

етикета енергийни стойности. Всички 

напитки да са в срок на годност със 

запазени, ненарушени опаковки. 

33 

Студен      чай, разф. 
в  PET бутилка, 
0,500 л/бр. 

бр 300 

Натипка тип „студен чай“ със захар или 

глюкозно-фруктозен сироп с вкус на 

лимон, праскова, горски плод, зелен 

чай.  Всички напитки да са в срок на 

годност със запазени, ненарушени 

опаковки. 

34 

Студен      чай, разф. 
в  PET бутилка, 1 
л/бр. 

бр 100 

Натипка тип „студен чай“ със захар или 

глюкозно-фруктозен сироп с вкус на 

лимон, праскова, горски плод, зелен 

чай.  Всички напитки да са в срок на 

годност със запазени, ненарушени 

опаковки. 

35 Студен      чай, разф. 
в  PET бутилка, 1 

бр 100 
Натипка тип „студен чай“ със захар или 

глюкозно-фруктозен сироп с вкус на 
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л/бр. лимон, праскова, горски плод, зелен 

чай.  Всички напитки да са в срок на 

годност със запазени, ненарушени 

опаковки. 

36 

Боза, разф. в  PET 

бутилка,  0,500 л/бр. 
бр 50 

Зърнена напитка със захар и/или 

подсладители, с хомогенна 

консистенция, неразслоена в срок на 

годност, без наличие на вкисване. 

Всички напитки да са в срок на годност 

със запазени, ненарушени опаковки. 

 

 

 

 

 


