
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  І. Предмет на обществената поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ на ДГ Слънце, село Ново Делчево  

 Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставката на хранителни продукти за ДГ Слънце, село Ново Делчево . За да се приготви и 

предостави на децата здравословна и вкусна храна, персоналът на детската градина следва да осигури ритмичната доставка на гарантирано 

качествени продукти. Във връзка с горната цел се обявява настоящата процедура–   за определянето на доставчик, който е натрупал опит в 

дейността – предмет на поръчката и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова страна на по-рано сключени 

договори със същия предмет.  

 

II.Изисквания за качество, съответствие и безопасност  

1. Хранителните продукти трябва да бъдат в начален срок на годност или с остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност 

на съответния продукт.  

2. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за качество, съгласно действащите нормативни актове на националното и 

европейското законодателство, вкл. но не само: -Закон за храните, - Наредба № 8/16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в 

храните, - Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 г. в детските заведения, - Наредба № 9/16.09.2011 г. 

за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.  

3. Хранителните продукти трябва да се доставят в потребителски, а не в промишлени опаковки, етикетирани съобразно БДС (етикетите ще са на 

български език), произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без обработка с йонизиращи лъчения. 

 4. Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с документи за произход, качество и безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната 

доставка изисквания (Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 

заведения и училищата). 5. При транспортирането и доставянето на продуктите трябва да бъдат спазени всички нормативно определени стандарти, 

здравни и хигиенни норми. 

III. Специфични технически изисквания- Количествата хранителни продукти, посочени в таблицата по долу са ориентировъчни/прогнозни за 

срок от 24/двадесет и четири месеца/.  



За всяко посочване на стандарт, конкретен модел, търговска марка, тип или производство на стоките в техническите спецификации следва да се 

има предвид "или еквивалентно/и". Предлаганите от участниците цени се определят за килограм, литър и брой, в български лева, без включен ДДС 

и включени разходи за доставката франко склада на ДГ Слънце, село Ново Делчево  

  

 

№ Наименовани е на продукта Количество Мярка изискване 

  

ПОЗИЦИЯ №1 

 
1 Заешко месо 40 

кг. 
  Заешко трупно месо, замразено , от екстра качество месо, съдържание на мазнини до 

16%, сол до 1,5% 

2 Извара 10 кг.  БДС 88980 или еквивалентна ТД на производителя, 

3 Кашкавал - краве /узряло/ 600 
кг. 

  По ТД на производителя. Цвят, вкус и аромат - типични за зрял кашкавал, без 

страничен привкус и мирис.От краве мляко 

4 Кисело мляко 2% 6000 

лит. 

  По БДС 12/2010 г. или еквивалентна ТД на производителя Масленост- 2 %. 
Състояние- гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. 
Вкус и аромат - специфични, приятно млечнокисели, характерни за 
използвания вид мляко. Опаковка-полистеронови кофички с вместимост 
0,400 кг. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, 
където са отразени датата на годност, партидата, температурата на 
съхранение. Сухо вещество- 11,8%, киселинност °Т- 90-И50. Без растителни 
мазнини и сухо мляко. 

5 Кисело мляко 3,6 % 2400 

лит. 

  По БДС 12/2010 г. или еквивалентна ТД на производителя Масленост- 3,6 %. 
Състояние- гладка, блестяща повърхност, хомогенна сметанообразна маса. 
Вкус и аромат - специфични, приятно млечнокисели, характерни за 
използвания вид мляко. Опаковка-полистеронови кофички с вместимост 
0,400 кг. Етикетът с фирмения знак е върху капачките на всяка опаковка, 
където са отразени датата на годност, партидата, температурата на 
съхранение. Сухо вещество- 11,8%, киселинност °Т- 90-И50. Без растителни 
мазнини и сухо мляко. 

6 Краве масло 125 гр. 2400 
бр. 

  ТД на производителя. Цвят светложълт до бял. Допуска се наличие на  
растителни мазнини. 

7 Мляно месо - 60% тел. 40% св. 500 кг.   Хомогенна маса, равномерно разпределени парченца месо и тлъстини с 



чиста повърхност.Консистенция мека, пластична.  
Цвят– бледокафяв до червен, 40% свинско, 
60% телешко в полиетиленови пликове . 

8 Пиле /замразено/ 1000 кг.   По БДС 12180-74 или еквивалентна ТД 

9 Пилешки бутчета 200 
кг. 

  По БДС 12180-74 или еквивалентна ТД на производителя, клас "А", 
включващи разстоянието от тазобедрената става до тарзалната става, 
замразени с температура минус 18 градуса С, в кашони 

10 Пилешко филе 200 
кг. 

  Утвърдени стандарти или технологичната документация на производителя, 
съобразно Наредба № 6 /15.08.2011г. 

11 Прясно мляко 2 % 2000 

лит. 

 По ТД на производителя. Опаковано в полиетиленови пликове по 1 литър. 
Прясното мляко е пастьоризирано с масленост 2 %. Вкус- специфичен, слабо 
сладникав, без страничен привкус. Мирис - специфичен, без неприятна 
миризма. Еднородна бяла течност, без утайка. Етикетирано на български 
език. Без растителни мазнини и сухо мляко 

12 Прясно мляко 3,6 % 4000 

лит. 

 По ТД на производителя. Опаковано в полиетиленови пликове по 1 литър. 
Прясното мляко е пастьоризирано с масленост 3,6 %. Вкус- специфичен, слабо 
сладникав, без страничен привкус. Мирис - специфичен, без неприятна 
миризма. Еднородна бяла течност, без утайка. Етикетирано на български 
език. Без растителни мазнини и сухо мляко 

13 Пуешко месо 40 кг.   По ТД на производителя- натурално /замразено 

14 Риба Скумрия - филе 200 кг.   Цяла, размер 3/5, чистена, с глави, замразена с температура - 18 гр. С 

15 Риба Хек - филе 400 

кг. 

  филе, замразено на блок при температура -18 ºС, изчистена, без глави, 
здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; 
мирис след размразяване - характерен за прясна риба, без признаци на 
развала 

16 Свинско месо охладено 500 кг.   Свинско трупно месо от плешка обезкостена,  от екстра качество месо. 

17 Сирене - краве /узряло/ 1000 
кг. 

  Първо качество сурово мляко. Сиренето да е преминало технологичния срок 
на зреене.Консистенция– умерено твърда, еластична. Вкус и мирис – 
специфични за зрял продукт.От краве мляко 

18 Телешко месо охладено 300 
кг. 

  натурален вид пакетирано, да не е обработено допълнително, а натурално, 
без наличие на сланина, охладено 

19 Шунка 300 кг.   По ТД на производителя 

 

позиция № 2  лято зима  

   
 



1 Банани 100 1200 
кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, без загнили части, 
с типична форма и оцветяване, да са напълно узрели, но не презрели 

2 Броколи 60 60 
кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, без загнили части, 
с  типична форма и оцветяване, без остатъци от средства за борба с 
вредители и болести. 

3 Гювеч буркан 720 гр. 
 

100 бр.   ТД на производителя 

4 Доматено пюре буркан 720 гр. 
 

80 бр.    ниско съдържание на сол, без консерванти и оцветители 

5 Домати 500 200 кг.   чисти, кръгли, гладки или ръбести с форма типична за сорта 

6 Зеле 300 500 
кг. 

  цели зелки, пресни, - незавехнали, здрави, чисти, напълно оформени, 
плътни, ненапукани, с характерна форма и големина и окраска за сорта. Не се 
допуска влага 

7 Зелен фасул буркан 720 гр. 
 

1200 бр.   ТД на производител 

8 Картофи 600 800 
кг. 

   качество; да притежават всички основни характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския тип; външен вид – клубени, цели, свежи, 
чисти, без пукнатини 

9 Карфиол 
 

40 кг.    Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г 

10 Киви 
 

400 
кг. 

 плодове - свежи, цели, чисти, здрави, типични за сорта, нормално развити, с 
оцветяване характерно за плода. Повреди от болести и вредители и 
механични не се допускат 

11 Кисели краставички буркан 
 

120 
бр. 

  чисти, цели, ненабръчкани, неповехнали, без механични и др. повреди, без 
плододръжки и остатъци от цветове; цвят - зелен до жълтозелен,ниско 
съдържание на сол,без консерванти и оцветители 

12 Краставици 500 200 

кг. 

 пресни, цели, здрави с дължина 30 см; чисти без видими следи от препарати, 
добре оформени, без външни признаци на оплождане с гладка или грапава 
повърхност типична за сорта, без признаци на пожълтяване, сортирани от 
един вид или едно качество  

13 Кромид 200 300 
кг. 

 луковици цели, здрави, чисти, напълно развити, добре оформени, узрели с 
плътна и суха външна обвивка (люспа). Повреди от болести и механични не се 
допускат. 

14 Круши 200 200 

кг. 

  клас първи, с добро качество – цели, свежи здрави,чисти, нормално развити, 
с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават 
всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 



основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката. 

15 Лютеница буркан 720 гр. 
 

240 
бр. 

  еднородна, пюреобразна маса; вкус и мирис - свойствени за вложените 
съставки, цвят - бледо до яркочервен. Първо качество 

16 Мандарини 
 

800 

кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и 
оцветяване, с цели дръжки, без загнили части, без чужд мирис и вкус и без 
видими остатъци от средства за борба с болести и неприятели. Размер по 
най-големия диаметър – минимум 60 мм. 

17 Маруля 400 300 бр.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г. 

18 Моркови 300 300 
кг. 

  външен вид - кореноплодни, пресни, правилно оформени, цели, гладки, 
здрави, неразклонени, чисти с типична за сорта форма. 

19 Нахут консервиран 
 

60 бр.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г. 

20 Портокали 
 

900 
кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, без загнили части, 
с  типична форма и оцветяване, без остатъци от средства за борба с 
вредители и болести. 

21 Пресен кромид - връзка 
 

100 бр.    добре оформени и еднакви по дебелина стръкове 

22 Репички - връзка 
 

80 бр.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г. 

23 Спанак 80 100 кг. свежо зелен цвят,  без съдържание стебла с жълт цвят,  

24 Тикви 
 

100 кг.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г 

25 Червени домати буркан 720 гр. 
 

900 
бр. 

  ниско съдържание на сол, без консерванти и оцветители залети със собствен 
сос 

26 Чушки 200 120 
кг. 

  зеленчуци цели, пресни, здрави, чисти, с характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без повишена влажност 

27 Ябълки 400 2000 

кг. 

   клас първи, с добро качество – цели, свежи здрави,чисти, нормално 
развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, без вредители и 
повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или 
търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта 
запазва основните си характеристики по отношение на качеството, 
съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

2 Броколи 
 

 кг.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г. 

3 Грозде 320  
кг. 

гроздове - цели, с минимално тегло 0.100 кг. Нормално развити и типични за 
дадения сорт; цвят - типичен за гроздето, повреди - механични и от насекоми 



не се допускат. 

4 Диня 900  
кг. 

плодове недозрели не се допускат, плодове цели, здрави, чисти, ненапукани, 
ненабити с характерна за сорта форма. Тегло на един брой - от 2.5 кг. до 4 кг  

7 Кайсии 200  
кг. 

   плодове - цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типични за сорта 
форма и оцветяване, със и без плододръжки. Наранени, смачкани, разкъсани 
и с нагниване не се допускат. 

14 Праскови 300  

кг. 

плодове - цели, пресни, здрави, чисти, напълно развити, с характерна за сорта 
форма и оцветяване. Повреди механични и от болести не се допускат. Размер 
на плода по най-големия диаметър: мъхести - 55 до 65 мм. гнили плодове не 
се допускат 

15 Пресен лук - връзка 60  бр.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г 

16 Пъпеш 600  
кг. 

  неуродливи, с малки отклонения в оцветяването на кората, с незначително 
замърсяване от почвата, плодове в беритбена зрялост, характерна за сорта. 
Маса на плода - не по-малка от 0.5 кг. 

17 Сливи 100  

кг. 

клас първи;да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, без загнили 
части, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 
повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или 
търговския тип.  

19 Тиквички 40  кг.   Съгласно   Наредба 9/16.09.2011 г. 

20 Череши 200  
кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и 
оцветяване, характерно за плода. 

23 Ягоди 120  
кг. 

  плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и 
оцветяване, характерно за плода. 

 
ПОЗИЦИЯ №3 

 1 Бакпулвер 160 бр.   еднородна смес, без образуване на бучки 

2 Бисквити - 330 гр. 600 бр.     Повърхност релефна и характерна за асортимента , опаковка 0,330 кг 

3 Боб 800 
кг. 

  Цели, чисти зърна , без вредители и чужди вещества, да нямат специфичен 
вкус, с цвят характерен за продукта 

4 Брашно по утвърден стандарт 1200 
кг. 

  цвят светлокремав, вкус и мирис – специфични, без страничен привкус на 
плесен и запарено, да не се усеща хрус при сдъвкване 

5 Брашно пълнозърнесто 60 кг.  По ТД на производител 

6 Ванилия 5 гр. 800 бр.    По ТД на производителя. Мирис и вкус - характерни за подправката 



7 Грах 500 

кг. 

   цели зърна, ненабити, без пукнатини и примеси на люспи и парченца от 
шушулки; вкус и мирис - свойствен за зелен грах; цвят - зелен, без наличие на 
жълти зърна, без петна по зърното, големина на зърното - по-малко от 8,75 
мм, структура – добра, с нежна покривка и месеста част 

8 Грис 200 
бр. 

  цвят – бледожълт до кремав, без наличие на тричени части, мирис – 
специфичен за пшеничния грис, без мирис на плесен и запарено, хрус при 
сдъвкване да не се усеща. 

9 Джоджен 100 бр.   Добре изсушен, без чужди примеси, мирис - характерен 

10 Елда 20 кг.   ТД на производителя 

11 Замразена царевица 20 кг.     По ТД на производителя 

12 Захар кристална 900 кг.    По БДС 390-79 -"Рафинирана бяла захар” или „Екстра бяла захар”. 

13 Зеленчуков микс - замразен 160 
кг. 

  да съдържа морков, грах, царевица, нарязан зелен фасул, броколи и др. 
добре оформени, не смачкани 

14 Какао 20 
бр. 

  пълномаслено какао на прах. Лесно разтворим прахообразен продукт, 
светлокафяв до кафяв цвят, вкус – горчив.  

15 Канела 60 бр.    По ТД на производителя 

16 Корнфлейкс 400 кг.    По ТД на производителя 

17 Кус-кус - 400 гр. 500 
бр. 

  Кус-кус от твърда пшеница по ТД на производителя. Произведени 100% от 
пшеничен грис и вода, с яйца. Опаковани в пакети по 0,400 кг. 

18 Леща 400 кг.   По ТД на производителя 

19 Макарони - 400 гр. 500 
бр. 

  цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на недобро омесване, 
мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен привкус. 

20 Мая 800 
бр. 

   на цвят – жълтеникава до бледокафява, със специфичен мирис на прясна 
мая, без страничен мирис и аромат 

21 Микс от подправки за ястия 20 
бр. 

да съдържа морков, грах, царевица, нарязан зелен фасул, броколи и др. 
добре оформени, не смачкани  

22 Мюсли с плодове 40 
кг. 

 Мюсли с плодове - по ТД на производителя. Състав: фини люспи от зърнени 
култури с ядки и сушени плодове до 30 %, 100% овесени и др. ядки, без 
примеси В опаковка от 1 кг. 

23 Натурален сок 100% - без захар 600 
лит. 

 100% плодова съставка ананас и портокал, ябълка, праскова, кайсия, горски 
плодове,вишна, круша. Течна консистенция с много дребни частици от 
пресния плод, цвят — характерен, съобразно цвета на суровия плод. 



Пастьоризиран без консерванти. Съдържание на плод — 100 %. 
Съдържанието на моно- и дизахариди да не превишава 20% от общата маса 
на продукта. 

24 Нахут 60 кг.   По ТД на производителя 

25 Нишесте 800 бр.   По ТД на производителя 

26 Овесени ядки 200 кг.    целофанени пликове от по 0,500 кг., с едри ядки, без видими примеси 

27 Олио 800 

лит. 

 Светложълт цвят, бистро, без утайки и примеси. Вкус и мирис- характерни за 
прясно рафинирано слънчогледово олио. Чисти и сухи бутилки по 1 литър с 
оформен етикет съдържащ информация за производител, срок на годност и 
дата на производство 

28 Ориз 800 

кг. 

   По ТД на производителя. Да не е брашнясал, да не съдържа живи или 
мъртви складови вредители. Цвят - бял до кремав, без мирис на мухъл или 
друг несвойствен за ориза мирис. Видимо плесенясване и примеси да не се 
установяват. В пакети по 1 кг. 

29 Оцет 0,700 л. 60 

бр. 

  По БДС 399-83 или еквивалентно ТД на производителя. Получен чрез 
оцетно-кисела ферментация на гроздово вино. Бистрота - бистър, без утайка. 
Цвят- виненочервен. Вкус и аромат - кисел, приятен, характерен за оцета. 
Обща киселинност /оцетна киселина/- 6%, бутилки от 0,700 л. 

30 Пчелен мед буркан 120 

кг. 

  БДС 2673 – 89 или еквивалентно ТД на производителя. Неоцветен, слабо 
жълт със зелен оттенък, червено-кафяв, характерен за меда вкус, сладък. Не 
се допускат механични примеси. Съдържание на вода не повече от 20%. 
Захароза не повече от 5%, неразтворими във вода вещества не повече от 
0.1%, не се допускат признаци на ферментация. Пчелният мед да е българско 
производство. 

31 Пшеница - 500 гр. 400 бр.   в целофанени пликове по 0,500 кг., зърно без мирис на плесен. 

32 Сода бикарбонат 100 гр. 100 бр.   ТД на производителя 

33 Сол 140 
кг. 

  Готварска, йодирана сол, българско производство в пакети по 1 кг. Калиев 
йодит - 28 - 55 мг./кг. 

34 Спагети - 500 гр. 400 
бр. 

   цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци на недобро омесване, 
мирис – свойствен, без неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен привкус. 

35 Течен шоколад кофичка 30 кг.   ТД на производителя 

36 Фиде - 400 гр. 800 
бр. 

  произведено 100% от пшеничен грис и вода, с яйца. Цвят бял до жълтеникав, 
еднакъв, без признаци на недобро омесване, мирис – свойствен, без 
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неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без горчивина, застоялост или друг 
страничен привкус, без оцветители. Размери и дължина от 250- 600 мм., 
диаметър на нишката – 0,5-2,0 мм. При сваряване – увеличаване на обема не 
по-малко от 2,5. Влага в % - не повече от 12,5. Загуба на сухо вещество във 
варивната вода не повече от 12 %. Съдържание на напукани макаронени 
изделия, % от масата – не повече от 2%. 

37 Чай - билков кутия 700 бр.    Технологичната документация на производителя 

38 Червен пипер 100 гр. 200 
бр. 

   По БДС 466- 80 или еквивалентно ТД на производителя. Екстра качество, 
сладък, багрилно вещество в единици по ASTА- не по- малко от 125. Влага в 
%- не повече от 10. 

39 Чубрица 160 бр.   Добре изсушена, без чужди примеси, мирис - характерен 

40 Шоколад 260 бр.  ТД на производител 

41 Юфка - 400 гр. 600 бр.  ТД на производител 

42 Яйца 4000 
бр. 

  Първо качество. Яйцата да бъдат “пресни“ със срок на годност не по-дълъг от 
28 дни, считано от деня на снасянето , размер L 

  
ПОЗИЦИЯ №4 

 

1 Баничка със сирене 100 гр. 1000 
бр. 

   ТД на производителя. Добре изпечени, грамаж 0,130 кг., индивидуална 
полиетиленова опаковка, етикет обозначаващ: производител, дата на 
производство, срок на годност, състав на вложените материали. 

2 Козунак 0,500 кг. 80 
бр. 

  добре изпечена горна кора, цвят златист до бледокафяв, мирис- приятен, 
специфичен. Без оцветители и подобрители 

3 Хляб "Стара Загора" 0,680 кг. 3000 

бр. 

  Хляб нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови 
пликове;форма продълговата без странични издутини и деформации; 
повърхност - гладка без механични замърсявания, изпичане –добро, среда – 
без признаци на клисавост,равномерно оцветена 0.680 

4 Хляб Пълнозърнест 0,680 кг. 200 
бр. 

  Хляб нарязан на филийки, от пълнозърнесто брашно опакован в 
индивидуални полиетиленови пликове;ТД на производителя 

5 Хляб Типов 0,680 кг. 4000 
бр. 

  Хляб нарязан на филийки, опакован в индивидуални полиетиленови 
пликове;ТД на производителя 


