
Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка включва: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Вержин 

и Хаик Папазян“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; 

Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки 

разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и 

замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 „Бакалия” 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ: 

Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, 

приблизително необходими за 12 месеца период. 

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според 

необходимостта си, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните (специфични) нужди, 

както и съгласно изискванията на наредбите. Конкретните количества доставени стоки се определят на 

база направените от възложителя заявки. 

 

3. Видове и предвидени приблизителни количества за 12 месеца, по позиции: 

 

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” 

№ по 

ред 
Наименование Мярка Разфасовка 

Прогнозно 

количество за 12 

месеца 

1 Хляб "Добруджа " -0,650 кг. – нарязан УС бР. 0.650 кг. 2200 

2 Хляб "Пълнозърнест" - 0,700 кг. - нарязан бр. 0.700 кг. 2000 

3 Юфка - домашна  кг. 0,200 кг. 40 

4 Рогче - 0,100 кг. бр. 0.100 кг. 1700 

5 Кори за баница  - 0,500 кг. кг. 0.500 кг. 40 

6 Козунак бр. 0.400 кг. 150 

 

Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти” 

№ по 

ред 
Наименование Мярка Разфасовка 

Прогнозно 

количество за 12 

месеца 

1 Прясно мляко УХТ 3,6% л. 1.000 л. 2000 

2 Кисело мляко - 2%, кофичка по БДС кг. 0.400 кг. 1900 

3 Кисело мляко краве - 3,6%, кофичка по БДС кг. 0.400 кг. 2700 

4 Сирене по БДС кг. 1.000 кг. 650 

5 Кашкавал по БДС кг. 1.000 кг. 150 

6 Масло - краве кг. 1.000 кг. 300 

7 Сухо мляко - пакет кг. 1.000 кг. 5 

8 Кашкавалена извара кг. 1.000 кг. 30 

 

Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни 

продукти” 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Разфасовка 

Прогнозно 

количество за 12 

месеца 

1 Пиле - замразено, к-во "Екстра" кг. 1.000 кг. 600 



2 Филе от Хек кг. 1.000 кг. 180 

3 Свинска плешка без кост кг. 1.000 кг. 450 

4 кайма стара планина кг. 1.000 кг. 400 

5 Свинска шунка кг. 1.000 кг. 50 

6 шпеков салам стара планина кг. 1.000 кг. 50 

 

Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, 
консерви” 

№ 

по 

ред 

Вид хранителен продукт 

Мярка Разфасовка 

Прогнозно 

количество за 

12 месеца 

1 Зелена салата, Марули бр. 1 бр. 80 

2 Репички вр. 1 бр. 80 

3 Картофи кг. 1.000 кг. 1400 

4 Тиквички за пържене кг. 1.000 кг. 120 

5 Зеле - прясно кг. 1.000 кг. 380 

6 Домати кг. 1.000 кг. 450 

7 Краставици кг. 1.000 кг. 900 

8 Зелен пипер - пресен кг. 1.000 кг. 75 

9 Зелен лук вр. 1 бр. 30 

10 Моркови кг. 1.000 кг. 400 

11 Магданоз вр. 1 бр. 450 

12 Карфиол кг. 1.000 кг. 15 

13 Лук - сух кг. 1.000 кг. 450 

14 Ряпа кг. 1.000 кг. 20 

15 Тикви за печене кг. 1.000 кг. 30 

16 Червено цвекло кг. 1.000 кг. 10 

17 Череши кг. 1.000 кг. 100 

18 Ягоди кг. 1.000 кг. 140 

19 Кайсии кг. 1.000 кг. 100 

20 Праскови кг. 1.000 кг. 200 

21 Дини кг. 1.000 кг. 310 

22 Пъпеши кг. 1.000 кг. 200 

23 Грозде кг. 1.000 кг. 240 

24 Сини сливи кг. 1.000 кг. 50 

25 Круши кг. 1.000 кг. 500 

26 Ябълки кг. 1.000 кг. 1200 

27 Спанак - замразен внос кг. 1.000 кг. 50 

28 Зелен грах замразен кг. 1.000 кг. 170 

29 Банани кг. 1.000 кг. 1700 

30 Портокали кг. 1.000 кг. 860 

31 Мандарини кг. 1.000 кг. 160 

32 Лимони кг. 1.000 кг. 110 

33 Киви кг. 1.000 кг. 480 

34 Домати консерва бр. 680 гр. 1160 

35 Зелен боб консерва бр. 680 гр. 60 

36 Зеле - кисело буркан бр. 1.700 кг. 60 

37 Капия печена, белена бр. 680 гр. 90 

38 Царска трушия бр. 1,700 кг. 25 

39 Лютеница БС бр. 300 гр. 390 

40 Мармалад - шипки бр. 360 гр. 48 

41 

Конфитюр - ягоди, малини, къпини, боровинки 

над 60% плод 

бр. 360 гр. 

220 

42 Компот - кайсии, праскови бр. 680 гр. 200 



 

Обособена позиция № 5 „Бакалия” 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Разфасовка Прогнозно 

количество за 12 

месеца 

1 Брашно тип 500 бр. 1.000 кг. 250 

2 Олио БС бр. 1.000 л. 300 

3 Захар кристална - пакетирана бр. 1.000 кг. 400 

4 Спагети бр. 0.400 кг. 50 

5 Пудра захар кг. 0.500 кг. 10 

6 Ориз - качество "Екстра" - пакетиран бр. 1.000 кг. 300 

7 Боб - сух бр. 1.000 кг. 150 

8 Леща бр. 1.000 кг. 80 

9 Грис - пакетиран бр. 1.000 кг. 60 

10 Грухана пшеница кг. 0.500 кг. 60 

11 Макаронени изделия  - макарони кг. 0,400 кг. 180 

12 Макаронени изделия  - кус-кус кг. 0.400 кг. 150 

13 Нишесте - десертно кг. 0.070 кг. 42 

14 Картофено пюре кг. 0.125 кг. 20 

15 Оцет бр. 0.700 л. 30 

16 Яйца-размер L бр. 1 бр. 7400 

17 Бисквити - обикновени - големи кг. 0.330 кг. 126,72 

18 Халва-тахан кг. 0.250 кг. 40 

19 Мая за хляб кг. 0.042 кг. 1,64 

20 Бутер тесто - многолистно кг. 0.900 кг. 30 

21 Натурален сок-кутия"Касис","Кайсия" - 100% бр. 1.000 л. 1400 

22 Целина бр. 0.010 кг. 190 

23 Лимонов сок бр. 0.250 л. 10 

24 Канела бр. 0.010 кг. 90 

25 Сол - ситна кг. 1.000 кг. 60 

26 Сода  - бикарабонат бр. 0.080 кг. 50 

27 Какао на прах кг. 0.050 кг. 5 

28 Фиде кг. 0.440 кг. 15 

29 Чай билков - пакет бр. 1 бр. 320 

30 Мед - буркан кг. 0.900 кг. 45 

31 Лимонена киселина бр. 0.010 кг. 10 

32 Ванилия бр. 0.002 кг. 600 

33 Бакпулвер бр. 0.010 кг. 120 

34 Чубрица бр. 0.010 кг. 130 

35 Джоджен бр. 0.010 кг. 90 

36 Сух чесън - подправка бр. 0.010 кг. 190 

37 Дафинов лист бр. 0.010 кг. 5 

38 Червен пипер млян кг. 0.100 кг. 12 

39 Копър бр. 0.010 кг. 60 

40 Мюсли  крънч 20% плод кг. 1.000 кг. 50 



41 Овесени ядки кг. 1.000 кг. 150 

42 Локум кг. 1.000 кг. 10 

 

4. Срок на изпълнение на обществената поръчка – 12 месеца или до изчерпване на прогнозната 

стойност, за съответната обособена позиция, което от двете настъпи по-рано. 

5. Място на изпълнение – ДГ „Виржин и Хаик Папазян“,гр. Сливен, кв. „Българка“. 

6. Начин на образуване на предлаганата цена  - участниците трябва да посочат единична цена за 

всеки продукт без включен ДДС, обща стойност на офертата без ДДС и с ДДС, в която е включен и транспорт 

до крайния получател. 

7. Срок и начин на плащане – Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, в лева по 

банков път, до 30  (тридесет) календарни дни от представянето на: 

1. фактурата за доставки на продуктите, за които се дължи плащане; 

2. документ, удостоверяващ приемането на стоката - протокол за доставка, или друг съотносим 

документ, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, 

партидните номера на доставените през съответния месец продукти, тяхната единична и обща цена; 

3. сертификат за произход; свидетелство за качество; свидетелство за срок на годност за всички 

продукти съобразно вида им. 

Изпълнителят представя фактурата и другите горепосочени документи до пето число на следващия 

месец за извършените доставки през предходния месец. 

 Заплащането се извършва от бюджета на ДГ „Виржин и Хаик Папазян“,гр. Сливен, кв. „Българка“. 

Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от 

Изпълнителя. 

 

8. Актуализация на цените:  
8.1.Единичните цени на продуктите от обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни 

изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и 

пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 

„Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 

„Бакалия” подлежат на актуализация за повишаване, един път за целия срок на договора, съобразно 

икономическата обстановка в страната и са обвързани с представянето от изпълнителя на официален бюлетин 

от САПИ (Система за Агропазарна Информация), актуална към датата на исканата актуализация. 

8.2. Актуализация за повишаване на цените на продуктите по всички обособени позиции, обект на 

обществената поръчка, може да бъде извършвана един път за целия срок на договора, но не по-рано от 180 

(сто и осемдесет) дни от сключване на договора.   

8.3. Актуализация за занижаване цените на хранителните продукти се извършва съобразно сезона и 

икономическата обстановка в страната. Възложителят има право да поиска от Изпълнителя намаляване 

цените на хранителните продукти и напитки. 

 

9. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

9.1. Доставките се извършват въз основа на направени писмени заявки на възложителя представени на 

изпълнителя в следната периодичност: 

1. Хляб и хлебни изделия  - Всеки работен ден - от 7.30 ч. до 9.00 ч. 

2. Мляко и млечни продукти - понеделник, вторник и сряда – от 6.30 ч. до 8.30 ч. 

3. Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти – понеделник, 

вторник и сряда – от 6.30 ч. до 8.30 ч. 

4. Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове и консерви – понеделник, сряда и 

петък - от 7.00 ч. до 9.00 ч. 

5. Бакалия - петък – от 7.00 ч. до 9.00 ч. 

Възложителят представя на изпълнителя писмените заявки най-късно до 17.00 ч. в работния ден 

предхождащ деня на извършване на доставките. 

При възникнала необходимост извън горепосочените дни и часове доставките се извършват в 

определени от възложителя и изпълнителя за всеки конкретен случай дни и часове, а когато не са уговорени 

такива в рамките на работното време на възложителя, в работен ден.  

9.2. Пресните артикули по позиция 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, 

консерви” се доставят съобразно сезона. 

9.3.  Доставяните хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на: 

9.3.1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

9.3.2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 



9.3.3. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в 

детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

9.3.4. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения; 

9.3.5. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 

12.12.2014 г.; 

9.3.6. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

9.3.7. Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 

9.3.8. Наредба №16/28.05.2010 г., изм. бр.71 от 13.09.2011г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци издадена от МЗХ;  

9.3.9.Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени; 

9.3.10.Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за 

консумация от човека;  

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

за кърмачета и малки деца; 

9.3.12.Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца; 

9.3.13.Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека; 

9.3.14.Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека; 

9.3.15. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 

година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

9.3.16. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

9.3.17. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и 

хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

9.3.18. Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година 

относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и 

заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло; 

9.3.19. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година 

относно хигиената на храните; 

Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно 

определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; 

 9.3.20. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 

година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

 9.3.21. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни 

правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и 

зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. 

9.4. Всички консервирани зеленчуци и плодове да бъдат без синтетични консерванти, подсладители и 

оцветители. 

9.5. Всеки доставен продукт (сухи продукти и консерви) да бъде в срок на годност, от който да не са 

изтекли повече от 20% към датата на съответната доставка, а за останалите продукти да не са изтекли повече 

от 30% към датата на съответната доставка. 

9.6. Доставяните хранителни продукти да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски 

документ, сертификат за произход, свидетелство за качество; свидетелство за срок на годност или друг 

аналогичен документ за хранителни продукти - съгласно изискванията на Закона за храните. За предаване и 

приемане на доставените хранителни продукти се съставят и подписват складови разписки. 

Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни изделия“;  

Не се допуска предлагане на сирене и други млечни продукти с добавени растителни мазнини. 

Млечните продукти трябва да бъдат произведени само от сурово краве мляко, 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/. 

Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, 
консерви” 

Не се допуска предлагане на плодови  конфитюри със съдържание на добавена захар над 50 %. 

Препоръчително е предлагането на конфитюри и мармалади с над 60 % плодово съдържание. 

Да се предлагат само 100 % плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- 

и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта. 

Лютеницата  трябва да е произведена по Браншови стандарт 01/2011. 

Доматеното пюре трябва да е с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от сухото 

вещество се формира от домати). 



Обособена позиция № 4 „Бакалия” 

Рафинираното слънчогледово масло да бъде по Браншови стандарт БС 01/2016. 

Оцетът трябва да бъде оцет винен, а не „кисел продукт“. 

Захарта трябва да бъде само „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“. 

Солта да бъде йодирана с калиев йодат. 

Бисквитите да бъдат обикновени без хидрогенирани мазнини. 

Да се предлагат само 100% плодови и/или зеленчукови сокове. 

Варивата трябва да са цели и здрави, да са без видими чужди вещества, да са без вредители, да са с 

цвят, характерен за продукта и да нямат неспецифичен мирис и /или вкус. 

Оризът, който се предлага не трябва да е бланширан. 

Продуктите на зърнена основа (макаронени и тестени изделия, видове брашно и други) трябва да 

бъдат без оцветители. 

Брашното – „Бяло” да бъде по Утвърден стандарт „България” 01/2011. 

Предлаганият  чай да не съдържа оцветители и овкусители. 

 10. Участникът трябва да е съгласен и да приема безотказно условията на поръчката, както и да 

гарантира точното изпълнение на заявката по артикули. 

 11. Участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганите артикули. 

 12. Участникът трябва да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството и да 

извърши пълна подмяна на хранителните продукти с негодно качество в деня на обаждането от констатиране 

на отклонението, в срока съгласно Техническото му предложение. 

 13. Участникът трябва да доставя конкретно заявените количества до крайния получател. 

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

детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат Генетично модифицирани 

организми (ГМО) . 

 15. При отказ на доставка на заявени хранителни продукти от страна на изпълнителя към 

заведението, както и когато доставени хранителни продукти са с отклонение в качеството, не добър 

търговски вид или не етикетирани съгласно изискванията на БАБХ, се съставя протокол, който е 
предпоставка за прекратяване на договора с изпълнителя. 

 16. Доставените стоки трябва да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие.  

 17. Доставените хранителни продукти следва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 2014 г. и да са съобразени 

с изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години 

в детски заведения. Опаковките и използваните транспортни средства не трябва да дават възможност за 

промяна на външния вид, мириса, вкуса и състава на храната, както и за преминаване на чужди и опасни за 

здравето на потребителя вещества. Опаковките на предварително пакетираните храни да са с ненарушена 

цялост. 
  

18. Данни за Възложителя: 

ДГ „Виржин и Хаик Папазян“,гр. Сливен, кв. „Българка“, лице за контакт: Галина Николова – тел. 044 

6667148.  

 

19. Официални езици – Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на 

комуникация е българският. 

  

20. Срок на валидност на офертите:  
Офертите да бъдат валидни до 31.03.2020 г., включително.  

 

21. Финансиране - от бюджета на ДГ „Виржин и Хаик Папазян“,гр. Сливен, кв. „Българка“. 

 

Забележки: В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в 

случай, че в настоящaта Техническа спецификация или в друг документ са посочени стандарт, 

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и 

разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  в случай, че в 

настоящaта Техническа спецификация или в друг документ са посочени – конкретен модел, източник 

или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен 

потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство 

следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 


