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2018 г 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ на обществената поръчка: Христо Апостолов– Кмет на Столична община 

район„Красно село”  

2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА е „доставка ” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 

3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА – „Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на 

детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно село" 

 

4. Обособени позиции – Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени 

позиции, поради необходимостта всички стоки, обект на поръчката да бъдат доставени при 

едни и същи срокове и условия. Стоките, обект на доставка, са хранителни продуки. 

Едновременно с това не са заложени изисквания към участниците да са производители на 

всички или някои от доставяните стоки, сътоветно неразделянето на поръчката на позиции 

няма да доведе до нарушаване на конкуренцията или ограничаване на участието на лица. 

Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции гарантира и постигане на 

оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от нереализиране на всички артикули, 

включени в предмета на обществената поръчка. Предвид обстоятелството, че всички стоки, 

обект на доставка, са необходими на възложителя за приготвяне на храна за нуждите на 

децата в детските заведения , то разделянето на поръчката на позиции ще създаде реален 

риск от сключване на договор за възлагане само за някои от хранителните продукти, което 

поради еднаквото предназначение на всички стоки – за приготвяне на готова храна, ще 

доведе до невъзможност да се организира пълноценно хранене в обекетите на възложителя. 

Приготвянето на готовата за консумация храна изисква използване на всички хранителни 

продукти, обект на настоящата обществена поръчка. Посочената връзка между хранителните 

продукти, обект на доставка, наред с обстоятелството, че представляват стоки от един вид – 

хранителни продукти, обосновава целесъобразност на провеждане на обществената поръчка 

без разделянето и на обособени позиции. 

 

5. Места на доставка:  

 

1. ДГ № 134 „Любопитко”, ул. „Урвич” № 14; 

2. ДГ № 107 „Бонбон“, ул. „Григор Пърличев” № 10; 

3. ДГ № 67 „Чучулига“, бул. „Бъкстон” № 16; 

4. ДГ № 85 „Родина”, ул. „Дамян Груев” № 44; 

5. ДГ № 99 „Брезичка”, ул. „Битоля” № 27; 

6. ДГ № 142, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54; 

7. ДГ № 124 „Бърборино“, ул. „Захарий Круша” № 20; 

8. ДГ № 136 “Славия“, бул. „Цар Борис ІІІ” № 130; 

9. ДГ № 145 „Българка“, бул. „Никола Мушанов” № 151; 

10. ДГ № 162 „Вихрогонче“, ул. „Урвич” № 12; 

11. ДГ № 8 „Професор Д-р Елка Петрова”, бул. „Ген. Стефан Тошев” № 34; 

12. ДГ № 80 „Приказна Калина“, ул. „Видлич” №2; 

13. ДГ № 93, „Чуден свят”, ул. „Дебър” № 16-22; 

14. ДЯ №31, жк „Хиподрума”, между бл.3 и бл.5. 

15. Детска кухня, ул. „Пчела” №21 

 

6. Срок за изпълнение:  36  /тридесет и щест/ месеца с възможност за удължаване на 

срока с 12 /дванадесет/ месеца.  
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7. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката  

 

Максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета 

на поръчката (прогнозна стойност) е 3 988 000 /три милиона деветстотин осемдесет и осем 

хиляди/ лева без ДДС, разделена по следния начин: прогнозна стойност за срока на договора 

– 36 месеца – 2 990 000 /два милиона деветстотин и деветдесет хиляди/ лева без ДДС, размер 

на опция – удължаване срока на договора с 12 /дванадесет/ месеца - 998 000 лева /деветстотин 

деветдесет и осем хиляди лв./ без ДДС. Посочената стойност е индикативна и не задължава 

Възложителя да заяви доставката в прогнозните количества. Възложителят може да заяви по-

малък брой доставки от прогнозните количества, в зависимост от необходимостта и в рамките 

на прогнозната стойност. 

 

 

8. Вид на процедурата – Открита процедура. 

 

9. Срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца, считано от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите. 

 

10. Контролът по изпълнение на поръчката ще се упражнява от лице/а, определено/и 

от Възложителя. Контролиращият за правилното и точно изпълнение на поръчката следи за 

спазването на нормативните разпоредби и изпълнението на договорните условия. При 

установяване на нередности, същите се констатират своевременно в протокол и 

възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

11.  Образуване на предлаганата цена: 
 

Предлаганата цена следва бъде съобразена с единичните цени, обявени в бюлетина на 

"САПИ" ООД валидни към датата на откриване на процедурата, като участниците оферират 

единични  цени за всеки артикул от предмета на поръчката, които са  в границите от -5% до 

+5%. Участник, който не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички артикули 

от предмета на поръчката или е предложил единични цени и процент отстъпка или надценка  

извън посочените граници на съответния артикул, обявена в бюлетина на "САПИ" ООД към 

датата на откриване на процедурата се отстранява от процедурата. 

Процентът отстъпка или надценка спрямо цената на „САПИ“ ООД, обявена в 

бюлетина валиден към датата на решението за откриване на обществената поръчка се оферира 

от участника за всеки артикул от предмета на поръчката поотделно и служи за последваща 

актуализация на цените при изпълнение на договора и не се променя през срока за изпълнение 

на поръчката 

 

  

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Общи изисквания  

 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на: 

 

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

http://web.apis.bg/p.php?i=11203
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(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 

5.02.2016 г; 

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

22.01.2008 г.; 

(iv) Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

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

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

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

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

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 

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

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

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

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

102 от 12.12.2014 г.; 

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

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

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

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 

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

бр.23 от 29.02.2008 г.; 

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

(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

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

15.11.2002 г.; 

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

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

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

ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

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

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

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

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

(xviii) Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

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

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

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

(xx) Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 

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

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

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

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от 

Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 
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(xxii) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

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

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

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

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

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

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

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

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

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

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

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

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

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

Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно 

специфичен характер, както и по отношение на определени правила за 

снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни 

разпоредби; 

(xxix) 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; 

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

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

непоносимост към глутен; 

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

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

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

говеждо месо и продукти от говеждо месо; 

(xxxii) Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември 

2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

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

2004 година относно хигиената на храните; 

(xxxiv) 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; 

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

2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на 

официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени 

за човешка консумация; 
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(xxxvi) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни; 

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

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

отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат 

добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

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

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

относно стандартите за търговия с яйца; 

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

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за 

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

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

микробиологичните критерии за храните;  

(xli) 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. 

 

 

 

2. Специфични изисквания  

 

 

    1. Храните да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по чл.12 от Закона за 

храните. 

    2. Транспортирането на продуктите от животински произход да се извършва с транспортни 

средства регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 246, ал. 1 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност и отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 852 

от 2004 за  хигиената за храните и Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената за храните. 

     3. Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1169/2011 от 

25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, Закона 

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

ПМС № 383 от 04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 г. 

     4. Хранителните продукти, за които е приложимо, да отговарят на микробиологичните 

критерии на Регламент (ЕО) № 2073 от 2005 и Регламент (ЕО) № 1441 от 2007. 

     5. В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава, членка на 

Европейския съюз да са спазени следните изисквания: 

           • Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната държава-

членка, когато се касае за храни от животински произход 

     6. Когато се касае за храни от внос от трети страни: 

          • Храните да са преминали граничен котрол съгласно действащото законодателство.                                                  

7. Всеки доставен продукт да бъде с остатъчен срок на годност, не по-малък от 50 % от 

срока на годност, посочен от производителя. 

     8. Продуктите да се съпровождат от търговски документ, съдържащ най-малко следната 

информация: регистрационен номер на предприятието доставчик, получател, място на 
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дестинация (обект на получаване), вид (асортимент), партиден номер (L), количество (брой, 

килограми, литри). 

     9. Изпълнението на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз 

основа на писмени заявки, според нуждите на Възложителя всеки работен ден за хляб и закуски 

и два пъти седмично за останалите хранителни продукти .Доставките ще се извършват в рамките 

на работното време от 8:00 до 16:00 часа. 

 

    10. Таблица на видовете прогнозни количества храни: 

10.1  за срока на договора – 36 /тридесет и шест/ месеца  

№ Продукт/материал М-ка Забележка  Колич. 

1 Прясно мляко  л  3,2 % масленост,  кутия  от 1 л. 114160,00 

2 

Кисело мляко  

бр 

2 % масленост, кофичка по 

0.400 кг, БДС 12:2010 или 

еквивалентно* 

64890,00 

3 

Кисело мляко  

бр 

3.6 % масленост, кофичка по 

0.400 кг, БДС 12:2010 или 

еквивалентно* 

197523,00 

4 Плодово кисело мляко бр Опаковки по 0.200 кг  40500,00 

5 
Краве масло  

бр 
пакет 0.125 кг, масленост 

минимум 80 % 
82238,00 

6 
Краве масло  

бр 
пакет 0.250 кг, масленост 

минимум 80 % 
4534,00 

7 

Кашкавал от краве мляко 

кг 

 БДС 14:2010, или 

еквивалентно*, разфасовки по 1 

кг 

4465,00 

8 
Сирене краве   

кг 
вакуум по 1 кг , БДС 15:2010, 

или еквивалентно* 
9820,00 

9 
Сирене краве   

кг 
кутия  8 кг, БДС 15:2010, или 

еквивалентно* 
3705,00 

10 Сирене крема  бр пакет 0,125 кг 6511,00 

11 Топено сирене  бр кутия по 0.140 кг 1005,00 

12 Топено сирене  кг Черво 0.200 кг  1045,00 

13 Пушено сирене  кг Черво 0.200 кг  120,00 

14 Извара кг пакет 1 кг  3340,00 

15 Пилешка пържола от бут кг замразено , кашони по 10 кг  672,00 

16 Пилешко филе  кг замразено , пакет 2 кг 14518,00 

17 Пилешки бутчета  кг замразено , кашони по 10 кг  6613,00 

18 Пилешки бутчета обезкостени кг Охладени в пликове по 2 кг  9 500,00 

19 Пуешко месо кг замразено,  без кост, плик 2кг 1245,00 

20 Телешко месо  кг шол, замразен , каси 10 кг 826,00 

21 
Телешко месо  

кг 
плешка без кост, замразен , каси 

10 кг 
735,00 

22 
Свинско месо 

кг 
бут, без кост , охладено, каси 10 

кг 
10642,00 

23 
Свинско месо 

кг 
плешка без кост, охладено, каси 

10 кг 
3946,00 
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24 Месо мляно  кг 
60%телешко 40%свинско, пакет 

1 кг  
9511,00 

25 Агнешко месо кг трупно, замразено 453,00 

26 Заешко месо кг цели зайци, замразени 1763,00 

27 

Кайма смес 

кг 

замразена, УС 01/2010 "Стара 

планина" , или еквивалентно*, 

пакети по 1 кг 

6108,00 

28 

Сух колбас  

кг 
УС 05/2010 "Стара планина" 

или еквивалентно* опаковки с 

маса от 0,250 до  0.300 кг за бр. 

830,00 

29 Шунка кг 
Свинска, от бут без кожа, в 

опаковки по 1 кг 
909,00 

30 Филе Бяла Риба  кг от хек , замразена , в кашони  7833,00 

31 Филе скумрия кг замразен в кашони 3732,00 

32 Филе Пъстърва кг Пакети по 2 кг ,замразена 2700,00 

33 Филе Тилапия кг замразен в кашони 6691,00 

34 Яйца кокоши M бр кутия по 6 броя, размер M 60448,00 

35 Яйца кокоши L бр кутия по 10 броя, размер L 20160,00 

36 

Слънчогледово масло литър 

PVC бутилка по 1 л., 

рафинирано по БС 01/2016, или 

еквивалентно* 

11503,00 

37 Брашно  кг 
УС 01/2011 "България", или 

еквивалентно* , пакети по 1 кг 
7896,00 

38 Жито кг пакет по 1 кг 1860,00 

39 Ориз кг пакет по 1 кг 10454,00 

40 Грис кг пакет по 1 кг 2490,00 

41 Баница вита  бр със сирене, 0.150 кг 2600,00 

42 Кифла  бр 
0.150 кг, мармалад, 

козуначена,шоколад 
14711,00 

43 Козунак  бр пакет 0.500 кг  3843,00 

44 Кашкавалка бр 0.150 кг 3261,00 

45 Рогче  бр 0.150 кг 3278,00 

46 Тутманик бр 0.150 кг 1801,00 

47 Сиренка бр 0.150 кг 740,00 

48 Питки бр 0.100 кг 12852,00 

49 Хляб Добруджа  бр 

УС 03/2011 "България",или 

еквивалентно* с маса нето 0.650 

кг 

120690,00 

50 Хляб Пълнозърнест  бр с маса нето 0.700 кг, нарязан 40640,00 

51 Макарони  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 9448,00 

52 Макарони пълнозърнести  бр Опаковки по 0.400 кг   150,00 

53 Овесени трици кг Опаковки по 1 кг   18,00 

54 Фиде  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 4160,00 

55 Юфка бр полиетиленов плик по 0.400 кг 2897,00 

56 Овесени ядки кг пакет по 1 кг 1183,00 

57 Домашна юфка бр полиетиленов плик по 0.200 кг 4211,00 

58 Кус кус  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 8484,00 
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59 Спагети  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 2766,00 

60 
Бисквити обикновени с краве 

масло 
бр опаковка  по 0.130 кг 29336,00 

61 Боб кг полиетиленов плик  по 1 кг 3923,00 

62 Боб лющен кг пакет по 0.800 кг 1153,00 

63 Леща кг пакет по 1 кг 3291,00 

64 Лющена леща  кг пакет по 1 кг 650,00 

65 Елда кг пакет по 1 кг 105,00 

66 Киноа  кг Пакети по 1 кг  920,00 

67 Просо  кг Пакети по 0.500 кг  70,00 

68 Амарант  кг Пакети по 0.500 кг  50,00 

69 Чия  кг Пакети по 1 кг  100,00 

70 Пшеничен зародиш   кг Пакети по 0.200 кг  100,00 

71 Качамак  кг пакет по 1 кг 288,00 

72 Нахут кг пакет по 1 кг 120,00 

73 Мюсли кг пакет по 1 кг 1918,00 

74 Орехови ядки кг пакет по 1 кг 21,00 

75 Халва кг кутия по 1 кг 1418,00 

76 Тахан слънчогледов  бр Опаковки по 0.300 кг в буркан 650,00 

77 Тахан сусамов  бр Опаковки по 0.300 кг в буркан 630,00 

78 Стафиди кг Опаковки по 1 кг   6,00 

79 Сушени  сливи кг Опаковки по 1 кг   16,00 

80 Сушени кайсии кг Опаковки по 1 кг   3,00 

81 Бутер тесто  бр пакет  0.800 кг 890,00 

82 Кори  бр пакет  0.400 кг 5850,00 

83 Замразен грах  кг пакет 2.5 кг 5667,00 

84 Замразен зелен фасул  кг пакет 2.5 кг 2298,00 

85 Замразен карфиол кг пакет 2.5 кг 559,00 

86 Замразен спанак кг пакет 2.5 кг 5642,00 

87 Замразени броколи кг пакет 2.5 кг 896,00 

88 Замразени зеленчуци микс кг пакет 2.5 кг 1695,00 

89 Замразени тиквички кг пакет 2.5 кг 1385,00 

90 Замразени печени чушки кг Опаковки по 2.50 кг  1000,00 

91 Замразена коприва  кг Опаковки по 0.500 кг  500,00 

92 Домати  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
9162,00 

93 Зеле кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
21257,00 

94 Копър вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
8247,00 

95 Краставици кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
19912,00 

96 Лук кромид зрял  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
18348,00 

97 Магданоз вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
14459,00 
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98 Моркови кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
19972,00 

99 Праз лук кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
3323,00 

100 Лук кромид пресен кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1433,00 

101 Марули  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
938,00 

102 Спанак кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
311,00 

103 Тиквички кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
5857,00 

104 Целина  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1710,00 

105 Чесън сух  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
251,00 

106 Чушки кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
4830,00 

107 Червено цвекло кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
316,00 

108 Пресен чесън вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
432,00 

109 Репички  вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
300,00 

110 Ряпа  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
268,00 

111 Грах стерилизиран бр Буркани по 0.680 кг  5190,00 

112 Гювеч бр Буркани по 0.680 кг  1176,00 

113 Домати  консерва бр Буркани по 0.680 кг , небелени 35000,00 

114 Зелен фасул консерва бр Буркани по 0.680 кг  8367,00 

115 Капия печена белена  бр Буркани по 0.680 кг  24,00 

116 Мариновани краставици бр Буркани по 0.680 кг  2140,00 

117 Лютеница  бр 
Буркани по 0.300 кг по БС 

01/2011 , или еквивалентно* 
7038,00 

118 Паприкаш бр Буркани по 0.680 кг  3653,00 

119 Доматено пюре бр Буркани по 0.680 кг  9325,00 

120 Маслини  кг 
черни , с костилка , размер 

111/120  бр. в 1 кг. 
854,00 

121 Маслини без костилка кг Кутии по 2 кг  872,00 

122 Банани кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,Категория 1 
68030,00 

123 Грозде кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
16054,00 

124 Дини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
12659,00 

125 Кайсии кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
2780,00 

126 Киви кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
11541,00 
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127 Круши  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
10660,00 

128 Лимони кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
2697,00 

129 Мандарини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
14424,00 

130 Портокали кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
17141,00 

131 Праскови кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
4634,00 

132 Нектарини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
893,00 

133 Пъпеши кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
5031,00 

134 Тиква кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
3956,00 

135 Череши кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
2799,00 

136 Ябълки кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
81668,00 

137 Сини сливи кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1280,00 

138 Ягоди кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
1951,00 

139 Компот кайсия  бр Буркани по 0.680 кг  348,00 

140 Компот праскова  бр Буркани по 0.680 кг  1106,00 

141 Компот сини сливи  бр Буркан 0.680 кг  200,00 

142 Компот круши бр Буркан 0.680 кг  200,00 

143 Компот дюли  бр Буркан 0.680 кг  100,00 

144 Компот ягоди  бр Буркан 0.680 кг  100,00 

145 Нектар  л кутия 1 л, кайсия  502,00 

146 Нектар  л кутия 1 л, праскова 609,00 

147 Нектар  л кутия 1 л, ананас 2727,00 

148 
Натурален плодов  сок  

л 
100 %  ябълка,  кутия тетрапак  

по 1 литър 
4242,00 

149 
Натурален плодов сок  

л 
100 %  портокал,  кутия 

тетрапак  по 1 литър 
2928,00 

150 Сироп Арония бр Бутилка по 1 кг 44,00 

151 Мармалад  бр 

Буркани по 0.360 кг, с над 60 % 

плодово съдържание и захар до 

50 % 

2655,00 

152 Конфитюр бр 

Буркани по 0.360 кг, с над 60 % 

плодово съдържание и захар до 

50 % 

5437,00 

153 Картофи кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
56250,00 

154 Картофено пюре  бр кутия 0.125 кг  3752,00 

155 Нишесте  бр пакет 0.060 кг 36300,00 
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156 Захар кг пакет по 1 кг 14228,00 

157 Пудра захар кг пакет по 1 кг 44,00 

158 Мед  пчелен  бр буркан 0.390 кг  10283,00 

159 Чай  бр 
В една кутия се съдържат 20 

броя пликчета с филтър, билков 
5520,00 

160 Чай  бр 
В една кутия се съдържат 20 

броя пликчета с филтър, плодов 
2509,00 

161 Боза със захар  бр Бутилки по 1 л 6250,00 

162 Ванилия бр Опаковки по 0.2 гр  7580,00 

163 Дафинов лист  бр пакет 0.010 кг 385,00 

164 Джоджен сух бр пакет 0.010 кг 1552,00 

165 Канела  бр пакет 0.010 кг 1545,00 

166 Сода бикарбонат бр пакет 0.100 кг 1155,00 

167 Черен пипер  бр млян, опаковка по 0.010 кг 355,00 

168 Червен пипер  бр опаковка по 0.100 кг  3989,00 

169 Чубрица ронена  бр пакет 0.010 кг 7547,00 

170 Шарена сол  бр пакет 0.040 кг 1472,00 

171 Бакпулвер  бр Опаковки по 0.010 кг 665,00 

172 Галета кг пакет 1 кг 61,00 

173 Мая суха бр пакет 0.011 кг 1460,00 

174 
Подправка универсална 

зеленчукова  
бр 

Опаковки по 0.120 кг   
459,00 

175 Целина суха  бр пакет 0.010 кг 3978,00 

176 Кимион млян  бр пакет 0.010 кг 400,00 

177 Девисил сух  бр пакет 0.010 кг 445,00 

178 Босилек сух  бр пакет 0.010 кг 130,00 

179 Магданоз-сух  бр Опаковки по 0.01 кг  100,00 

180 Копър-сух  бр Опаковки по 0.01 кг  100,00 

181 Пастет  бр свински , кутия 0.180 кг 2870,00 

182 Трапезна сол - ситна кг пакет по 1 кг 2642,00 

183 Трапезна сол -  едра  кг пакет по 1 кг 4784,00 

184 Оцет бр бутилка по 0.700 л, винен  673,00 

 

10.2  за срока на опцията  – 12 месеца  

№ Продукт/материал М-ка Забележка  Колич. 

1 Прясно мляко  л  3,2 % масленост,  кутия  от 1 л. 38 053,00 

2 

Кисело мляко  

бр 

2 % масленост, кофичка по 0.400 

кг, БДС 12:2010 или 

еквивалентно* 

21 630,00 

3 

Кисело мляко  

бр 

3.6 % масленост, кофичка по 

0.400 кг, БДС 12:2010 или 

еквивалентно* 

65 841,00 

4 Плодово кисело мляко бр Опаковки по 0.200 кг  13500,00 

5 Краве масло  бр пакет 0.125 кг, масленост 27 412,00 
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минимум 80 % 

6 
Краве масло  

бр 
пакет 0.250 кг, масленост 

минимум 80 % 
1 511,00 

7 

Кашкавал от краве мляко 

кг 

 БДС 14:2010, или 

еквивалентно*, разфасовки по 1 

кг 

1 488,00 

8 
Сирене краве   

кг 
вакуум по 1 кг , БДС 15:2010, 

или еквивалентно* 
3 273,00 

9 
Сирене краве   

кг 
кутия  8 кг, БДС 15:2010, или 

еквивалентно* 
1 235,00 

10 Сирене крема  бр пакет 0,125 кг 2 170,00 

11 Топено сирене  бр кутия по 0.140 кг 335,00 

12 Топено сирене  кг Черво 0.200 кг  348,00 

13 Пушено сирене  кг Черво 0.200 кг  40,00 

14 Извара кг пакет 1 кг  1 113,00 

15 Пилешка пържола от бут кг замразено , кашони по 10 кг  224,00 

16 Пилешко филе  кг замразено , пакет 2 кг 4 839,00 

17 Пилешки бутчета  кг замразено , кашони по 10 кг  2 204,00 

18 Пилешки бутчета обезкостени кг Охладени в пликове по 2 кг  3 167,00 

19 Пуешко месо кг замразено,  без кост, плик 2кг 415,00 

20 Телешко месо  кг шол, замразен , каси 10 кг 275,00 

21 
Телешко месо  

кг 
плешка без кост, замразен , каси 

10 кг 
245,00 

22 
Свинско месо 

кг 
бут, без кост , охладено, каси 10 

кг 
3 547,00 

23 
Свинско месо 

кг 
плешка без кост, охладено, каси 

10 кг 
1 315,00 

24 Месо мляно  кг 
60%телешко 40%свинско, пакет 

1 кг  
3 170,00 

25 Агнешко месо кг трупно, замразено 151,00 

26 Заешко месо кг цели зайци, замразени 588,00 

27 

Кайма смес 

кг 

замразена, УС 01/2010 "Стара 

планина" , или еквивалентно*, 

пакети по 1 кг 

2 036,00 

28 

Сух колбас  

кг 
УС 05/2010 "Стара планина" или 

еквивалентно* опаковки с маса 

от 0,250 до  0.300 кг за бр. 

276,00 

29 Шунка кг 
Свинска, от бут без кожа, в 

опаковки по 1 кг 
303,00 

30 Филе Бяла Риба  кг от хек , замразена , в кашони  2611 

31 Филе скумрия кг замразен в кашони 1 244,00 

32 Филе Пъстърва кг Пакети по 2 кг ,замразена 900,00 

33 Филе Тилапия кг замразен в кашони 2230 

34 Яйца кокоши M бр кутия по 6 броя, размер M 20149 

35 Яйца кокоши L бр кутия по 10 броя, размер L 6720,00 

36 
Слънчогледово масло литър 

PVC бутилка по 1 л., рафинирано 

по БС 01/2016, или 
3 834,00 
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еквивалентно* 

37 Брашно  кг 
УС 01/2011 "България", или 

еквивалентно* , пакети по 1 кг 
2 632,00 

38 Жито кг пакет по 1 кг 620,00 

39 Ориз кг пакет по 1 кг 3 484,00 

40 Грис кг пакет по 1 кг 830,00 

41 Баница вита  бр със сирене, 0.150 кг 866,00 

42 Кифла  бр 
0.150 кг, мармалад, 

козуначена,шоколад 
4 903,00 

43 Козунак  бр пакет 0.500 кг  1 281,00 

44 Кашкавалка бр 0.150 кг 1 087,00 

45 Рогче  бр 0.150 кг 1 092,00 

46 Тутманик бр 0.150 кг 600,00 

47 Сиренка бр 0.150 кг 246,00 

48 Питки бр 0.100 кг 4 284,00 

49 Хляб Добруджа  бр 

УС 03/2011 "България",или 

еквивалентно* с маса нето 0.650 

кг 

40 230,00 

50 Хляб Пълнозърнест  бр с маса нето 0.700 кг, нарязан 13 546,00 

51 Макарони  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 3 149,00 

52 Макарони пълнозърнести  бр Опаковки по 0.400 кг   50,00 

53 Овесени трици кг Опаковки по 1 кг   6,00 

54 Фиде  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 1 386,00 

55 Юфка бр полиетиленов плик по 0.400 кг 965,00 

56 Овесени ядки кг пакет по 1 кг 394,00 

57 Домашна юфка бр полиетиленов плик по 0.200 кг 1 403,00 

58 Кус кус  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 2 828,00 

59 Спагети  бр полиетиленов плик по 0.400 кг 922,00 

60 
Бисквити обикновени с краве 

масло 
бр опаковка  по 0.130 кг 9 778,00 

61 Боб кг полиетиленов плик  по 1 кг 1 307,00 

62 Боб лющен кг пакет по 0.800 кг 384,00 

63 Леща кг пакет по 1 кг 1 097,00 

64 Лющена леща  кг пакет по 1 кг 216,00 

65 Елда кг пакет по 1 кг 35,00 

66 Киноа  кг Пакети по 1 кг  307,00 

67 Просо. кг Пакети по 0.500 кг  23,00 

68 Амарант  кг Пакети по 0.500 кг  17,00 

69 Чия  кг Пакети по 1 кг  33,00 

70 Пшеничен зародиш  кг Пакети по 0.200 кг  33,00 

71 Качамак  кг пакет по 1 кг 96,00 

72 Нахут кг пакет по 1 кг 40,00 

73 Мюсли кг пакет по 1 кг 639,00 

74 Орехови ядки кг пакет по 1 кг 7,00 

75 Халва кг кутия по 1 кг 472,00 
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76 Тахан слънчогледов  бр Опаковки по 0.300 кг в буркан 217,00 

77 Тахан сусамов  бр Опаковки по 0.300 кг в буркан 210,00 

78 Стафиди кг Опаковки по 1 кг   2,00 

79 Сушени  сливи кг Опаковки по 1 кг   5,00 

80 Сушени кайсии кг Опаковки по 1 кг   1,00 

81 Бутер тесто  бр пакет  0.800 кг 296,00 

82 Кори  бр пакет  0.400 кг 1 950,00 

83 Замразен грах  кг пакет 2.5 кг 1 889,00 

84 Замразен зелен фасул  кг пакет 2.5 кг 766,00 

85 Замразен карфиол кг пакет 2.5 кг 186,00 

86 Замразен спанак кг пакет 2.5 кг 1 880,00 

87 Замразени броколи кг пакет 2.5 кг 298,00 

88 Замразени зеленчуци микс кг пакет 2.5 кг 565,00 

89 Замразени тиквички кг пакет 2.5 кг 461,00 

90 Замразени печени чушки кг Опаковки по 2.50 кг  333,00 

91 Замразена коприва  кг Опаковки по 0.500 кг  167,00 

92 Домати  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
3 054,00 

93 Зеле кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
7 085,00 

94 Копър вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
2 749,00 

95 Краставици кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
6 637,00 

96 Лук кромид зрял  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
6 116,00 

97 Магданоз вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
4 819,00 

98 Моркови кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
6 657,00 

99 Праз лук кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1 107,00 

100 Лук кромид пресен кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
477,00 

101 Марули  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
312,00 

102 Спанак кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
103,00 

103 Тиквички кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1 952,00 

104 Целина  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
570,00 

105 Чесън сух  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
83,00 

106 Чушки кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
1 610,00 

107 Червено цвекло кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
105,00 
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108 Пресен чесън вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
144,00 

109 Репички  вр 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
100,00 

110 Ряпа  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
89,00 

111 Грах стерилизиран бр Буркани по 0.680 кг  1 730,00 

112 Гювеч бр Буркани по 0.680 кг  392,00 

113 Домати  консерва бр Буркани по 0.680 кг , небелени 11667,00 

114 Зелен фасул консерва бр Буркани по 0.680 кг  2 789,00 

115 Капия печена белена  бр Буркани по 0.680 кг  8,00 

116 Мариновани краставици бр Буркани по 0.680 кг  713,00 

117 Лютеница  бр 
Буркани по 0.300 кг по БС 

01/2011 , или еквивалентно* 
2 346,00 

118 Паприкаш бр Буркани по 0.680 кг  1 217,00 

119 Доматено пюре бр Буркани по 0.680 кг  3 108,00 

120 Маслини  кг 
черни , с костилка , размер 

111/120  бр. в 1 кг. 
284,00 

121 Маслини без костилка кг Кутии по 2 кг  290,00 

122 Банани кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,Категория 1 
22 676,00 

123 Грозде кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
5 351,00 

124 Дини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
4 219,00 

125 Кайсии кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
926,00 

126 Киви кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
3 847,00 

127 Круши  кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
3 553,00 

128 Лимони кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
899,00 

129 Мандарини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
4 808,00 

130 Портокали кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
5 714,00 

131 Праскови кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
1 545,00 

132 Нектарини кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
298,00 

133 Пъпеши кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1 677,00 

134 Тиква кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
1 318,00 

135 Череши кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
933,00 

136 Ябълки кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
27 222,00 
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137 Сини сливи кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
427,00 

138 Ягоди кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,СПС 
650,00 

139 Компот кайсия  бр Буркани по 0.680 кг  116,00 

140 Компот праскова  бр Буркани по 0.680 кг  369,00 

141 Компот сини сливи  бр Буркан 0.680 кг  67,00 

142 Компот круши  бр Буркан 0.680 кг  67,00 

143 Компот дюли  бр Буркан 0.680 кг  33,00 

144 Компот ягоди  бр Буркан 0.680 кг  33,00 

145 Нектар  л кутия 1 л, кайсия  167,00 

146 Нектар  л кутия 1 л, праскова 203,00 

147 Нектар  л кутия 1 л, ананас 909,00 

148 
Натурален плодов  сок  

л 
100 %  ябълка,  кутия тетрапак  

по 1 литър 
1 414,00 

149 
Натурален плодов сок  

л 
100 %  портокал,  кутия тетрапак  

по 1 литър 
976,00 

150 Сироп Арония бр Бутилка по 1 кг 15,00 

151 Мармалад  бр 

Буркани по 0.360 кг, с над 60 % 

плодово съдържание и захар до 

50 % 

885,00 

152 Конфитюр бр 

Буркани по 0.360 кг, с над 60 % 

плодово съдържание и захар до 

50 % 

1 812,00 

153 Картофи кг 
Наредба 16 от 28.05.2010 г. на 

МЗХ,ОПС 
18 750,00 

154 Картофено пюре  бр кутия 0.125 кг  1 250,00 

155 Нишесте  бр пакет 0.060 кг 12 100,00 

156 Захар кг пакет по 1 кг 4 743,00 

157 Пудра захар кг пакет по 1 кг 15,00 

158 Мед  пчелен  бр буркан 0.390 кг  3 427,00 

159 Чай  бр 
В една кутия се съдържат 20 

броя пликчета с филтър, билков 
1 840,00 

160 Чай  бр 
В една кутия се съдържат 20 

броя пликчета с филтър, плодов 
836,00 

161 Боза със захар  бр Бутилки по 1 л 2083,00 

162 Ванилия бр Опаковки по 0.2 гр  2 526,00 

163 Дафинов лист  бр пакет 0.010 кг 128,00 

164 Джоджен сух бр пакет 0.010 кг 517,00 

165 Канела  бр пакет 0.010 кг 515,00 

166 Сода бикарбонат бр пакет 0.100 кг 385,00 

167 Черен пипер  бр млян, опаковка по 0.010 кг 118,00 

168 Червен пипер  бр опаковка по 0.100 кг  1 330,00 

169 Чубрица ронена  бр пакет 0.010 кг 2 515,00 

170 Шарена сол  бр пакет 0.040 кг 490,00 

171 Бакпулвер  бр Опаковки по 0.010 кг 222,00 

172 Галета кг пакет 1 кг 20,00 
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173 Мая суха бр пакет 0.011 кг 487,00 

174 
Подправка универсална 

зеленчукова  
бр 

Опаковки по 0.120 кг   
153,00 

175 Целина суха  бр пакет 0.010 кг 1 326,00 

176 Кимион млян  бр пакет 0.010 кг 133,00 

177 Девисил сух  бр пакет 0.010 кг 148,00 

178 Босилек сух  бр пакет 0.010 кг 43,00 

179 Магданоз-сух  бр Опаковки по 0.01 кг  33,00 

180 Копър-сух  бр Опаковки по 0.01 кг  33,00 

181 Пастет  бр свински , кутия 0.180 кг 957,00 

182 Трапезна сол - ситна кг пакет по 1 кг 881,00 

183 Трапезна сол -  едра  кг пакет по 1 кг 1 595,00 

184 Оцет бр бутилка по 0.700 л, винен  224,00 

 

 

След всички посочени стандарти следва да се чете или еквивалент. Под "еквивалент" са 

артикули, които напълно съответстват на характеристиките и показателите, както и на 

техните стойности, посочени в изброените утвърдени и браншови стандарти. 

 

Забележка: Сезонните плодове и зеленчуци се поръчват през периода на най-голямо 

предлагане. 

 

 

 1. ПРЯСНО МЛЯКО  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Прясното мляко да се съхранява при температура от 2 до 25°С, а след отваряне при 

температура от 2 до 6°С 

3. Прясното мляко да е с 3,2 % масленост; 

4. Да отговаря на следните изисквания: за цвят – бял с кремав отенък, консистенция – 

еднородна течност, вкус и мирис – приятни, свойствени, без страничен мирис и привкус. 

5. Продуктът да бъде опакован в UHT кутии с капачка с вместимост 1 литър 

 

   2. КИСЕЛО  МЛЯКО 

 

Да отговаря на следните следните основни изисквания:   

1. Киселото мляко да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. 

2. Киселото мляко да е произведено от краве мляко и да има не по-малко от 2% масленост.  

3 .Киселото мляко да е произведено съгласно изискванията на БДС 12:2010 или еквивалент. 

4. Продуктът да бъде опакован в полистеролови (пластмасови) кофички с маса – нето 0.400 

кг. 

 

   3. КИСЕЛО  МЛЯКО 

 

Да отговаря на следните следните основни изисквания:   

1. Киселото мляко да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. 

2. Киселото мляко да е произведено от краве мляко и да има не по-малко от 3.6% масленост.  

3 .Киселото мляко да е произведено съгласно изискванията на БДС 12:2010 или еквивалент. 
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4. Продуктът да бъде опакован в полистеролови (пластмасови) кофички с маса – нето 0.400 

кг. 

 

4. ПЛОДОВО КИСЕЛО МЛЯКО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Киселото плодово мляко да е с парченца плодове, с цвят, вкус и мирис, характерни за 

вложения плод. 

2. Продуктът да бъде опакован в полистеролови (пластмасови) кофички с маса – нето 0.200 

кг. 

 

  5. КРАВЕ МАСЛО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Кравето масло да бъде натурално със свежо жълт до бял цвят, разрезна повърхност с 

еднороден строеж, полутвърда мажеста се консистенция при температура 10 -12 градуса, с 

изразени мирис и вкус свойствен за краве масло. Масленост в % не по-малко от 80.  

2. Разфасофка  пакетче от 0,125  кг. 

     

  6. КРАВЕ МАСЛО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Кравето масло да бъде натурално със свежо жълт до бял цвят, разрезна повърхност с 

еднороден строеж, полутвърда мажеста се консистенция при температура 10 -12 градуса, с 

изразени мирис и вкус свойствен за краве масло. Масленост в % не по-малко от 80.  

2. Разфасофка  пакетче от 0,250  кг. 

 

 

  7. КАШКАВАЛ ОТ КРАВЕ МЛЯКО 

 

Да отговаря на следните основни изисквания: 

 

1. Кашкавалът да е от краве мляко и да е произведен в съответствие с БДС 14:2010 или 

еквивалент. 

2. Разфасовка – пити  по 1 кг. 

3. Да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. 

 

    8. СИРЕНЕ КРАВЕ  

 

Да отговаря на следните следните основни изисквания:   

1. Сиренето да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. 

2. Сиренето да е произведено в съответствие с БДС 15:2010 или еквивалент. 

3. Разфасовка: вакуум опаковка  с маса нето от 1 кг . 

 

 

        9. СИРЕНЕ КРАВЕ  

 

Да отговаря на следните следните основни изисквания:   
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1. Сиренето да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС. 

2. Сиренето да е произведено в съответствие с БДС 15:2010 или еквивалент. 

3. Разфасовка: кутия  с маса нето от 8 кг . 

 

           10. СИРЕНЕ  КРЕМА  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Сиренето крема да е с бял еднороден цвят, вкус и мирис специфични, без страничен 

мирис и привкус, консистенция – мека, нежна, мажеща се.  

2. Да е опаковано в пакети от 0,125 кг. 

    

          11. ТОПЕНО СИРЕНЕ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Консистенцията да е мека, мажеща се, еднородна. Цвят – кремавобял до светложьлт, 

еднороден. 

2. Да е опаковано в кутии с нетна маса от 0,140 кг. 

 

12. ТОПЕНО СИРЕНЕ  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Консистенцията да е мека, мажеща се, еднородна. Цвят – кремавобял до светложьлт, 

еднороден. 

2. Да е опаковано в ИЧ маса от 0,200 кг. 

 

 

13. ПУШЕНО СИРЕНЕ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Консистенцията да е мека, мажеща се, еднородна. Цвят – кремавобял до светложьлт, 

еднороден,вкус специфичен за пушено сирене. 

2. Да е опаковано в ИЧ маса от 0,200 кг. 

    

 

           14. ИЗВАРА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Изварата да има нежна, еднородна консистенция; цвят - бял с кремав оттенък; вкус 

и мирис – характерни за продукта, не се допуска страничен вкус и мирис. 

2. Изварата да се съхранява при температура от 0ºС до 6ºС. 

3. Изварата да бъде опакована в пакети по 1 кг. 

 

 

15. ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА ОТ БУТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   



 
 
                                                                                            

 21 

1. Клас " А ", обезкостени пилешки бутчета с кожа. Без несвойствени петна.  

2. Замразени, в кашони по 10 кг.  

 

           

16. ПИЛЕШКО ФИЛЕ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Пилешкото филе да е клас „А”, цялата част или половината от обезкостените гърди 

без кожата. Мирис характерен за прясно замразено птиче месо, без страничен мирис. 

2. Пилешкото филе да е замразено и да се съхранява при температура -18°С. 

3. Да е опаковано в пликове по 2 кг. 

 

         18. ПИЛЕШКО БУТЧЕ   

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Пилешките бутчета  да са  клас „А”, замразени и да се съхраняват при температура  -

18ºС. 

2. Пилешките бутчета да са с кожа с бледожълт цвят, без механични наранявания, без 

несвойствени петна. Мирис характерен за прясно замразено птиче месо, без страничен 

мирис. 

3. Да са опаковани в кашони по 10 кг 

 

18. ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА ОБЕЗКОСТЕНИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Клас "" А "", обезкостени пилешки бутчета с кожа. Без несвойствени петна. 

2. Охладении, в пликове по 2 кг.  

   

 

           19. ПУЕШКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Пуешко месо клас „А”, без кост,  без замърсявания и признаци на ослизяване, с 

мирис характерен за прясно замразено птиче месо. 

2. Да е замразено и да се съхранява при температура -18°С. 

3. Да е опаковано в пликове с маса нето 2кг. 

 

 

 

20. ТЕЛЕШКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Телешкото да е шол,  с чиста, суха повърхност, без странични замърсявания, без 

признаци на ослизяване. Цвят на мускулатурата от светло розов до червен, на сланината 

бял. Мирис - специфичен за телешко, без странични отклонения.  

2. Месото да е замразено и да се съхранява при температура в дълбочина от - 18°С. 
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3. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки- каси 10 кг. 

 

21. ТЕЛЕШКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Телешкото да е плешка без кост,  с чиста, суха повърхност, без странични 

замърсявания, без признаци на ослизяване. Цвят на мускулатурата от светло розов до 

червен, на сланината бял. Мирис - специфичен за телешко, без странични отклонения.  

2. Месото да е замразено и да се съхранява при температура в дълбочина от - 18°С. 

3. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки- каси 10 кг. 

 

22. СВИНСКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Свинското месо да е от бут, без кост, с чиста повърхност, без механични 

замърсявания и без признаци на ослизяване, с цвят на мускулатурата - от светло розов до 

слабо червен. Мирис - специфичен, свойствен за свинско месо, без страничен мирис.  

2 Свинското месо да е охладено  

3. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки- каси 10 кг. 

 

23. СВИНСКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Свинското месо да е плешка без кост, с чиста повърхност, без механични 

замърсявания и без признаци на ослизяване, с цвят на мускулатурата - от светло розов до 

слабо червен. Мирис - специфичен, свойствен за свинско месо, без страничен мирис.  

2 Свинското месо да е охладено. 

3. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки- каси 10 кг. 

 

24. МЛЯНО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Мляното месо да бъде смес - 60% телешко/40% свинско, да представлява хомогенна 

маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини с чиста повърхност. 

Консистенцията да бъде твърда преди размразяване, мека и пластична след размразяване, с 

бледокафяв до червен цвят. Мирисът да е свойствен за прясно месо. Не се допуска чужд 

мирис и на запарено. 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); 

2. Мляното месо да е замразено и се съхранява при температура в дълбочина от -18ºС.  

3. Мляното месо да бъде пакети с маса нето 1кг. 

 

 

25. АГНЕШКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 
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1. Агнешко месо цял труп - да е с чиста, суха повърхност, без странични 

замърсявания, без признаци на ослизяване. Цвят на мускулатурата от светло розов до 

червен, на сланината бял. Мирис - специфичен за агнешко месо, без странични отклонения.  

2. Агнешкото месо да е замразено и да се съхранява при температура в дълбочина от -

18°С. 

3. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки. 

 

26. ЗАЕШКО МЕСО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Заешко месо – цели зайци, с глави, да са с чиста, суха повърхност, без странични 

замърсявания, без признаци на ослизяване. Мирис - специфичен за заешко месо, без 

странични отклонения.  

2. Заешкото месо да е замразено и да се съхранява при температура в дълбочина -18С. 

2. Да бъде в подходящи за транспортиране опаковки. 

 

27. КАЙМА СМЕС  

 

Да отговаря на следните основни изисквания:  

1. Каймата  да бъде смес и да е произведена по утвърден стандарт „Стара планина”  № 

01/2010 или еквивалентно. 

2. Каймата да е замразена и да се съхранява при температура в дълбочина на продукта -

18ºС.  

3. Каймата да бъде в пакети с маса нето 1 кг. 

 

 

28. СУХ КОЛБАС 

 

Да отговаря на следните основни изисквания:  

1. Колбасът  да е произведен  по Утвърден стандарт „ Стара планина” № 05/2010 или 

еквивалентно.  

2. Да се съхранява при температура от 2ºС до 6ºС 

3. Да бъде във вакуум опаковки  от 0,250  кг. до 0,300 кг за бр. 

 

29. ШУНКА  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Консистенция-  плътна. Разрезна повърхност – сочно месо с нежни влакнини, 

равномерен розово – червен цвят. Мирис и вкус - специфичен, приятен, без страничен 

мирис и привкус. 

2. Шунката да е свинска, от бут  без кожа, охладена и да се съхранява при температура, 

определена от производителя съгласно Технологичната документация.  

3. Опаковки с маса нето 1 кг 

 

 

30. ФИЛЕ БЯЛА РИБА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   
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1.Филе , без деформации и разкъсвания, без механични замърсявания, с цвят 

специфичен за вида риба. Консистенцията да е плътна, твърда преди размразяване, от 

плътноеластична до плътна след размразяване. Мирис специфичен за прясно замразена 

риба, без страничен мирис. 

2. Да е замразена и да се съхранява при температура -18ºС. 

3. Да е опакована в кашони по 10 кг. 

 

 

 

31. ФИЛЕ СКУМРИЯ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1.Филе , без деформации и разкъсвания, без механични замърсявания, с цвят 

специфичен за вида риба. Консистенцията да е плътна, твърда преди размразяване, от 

плътноеластична до плътна след размразяване. Мирис специфичен за прясно замразена 

риба, без страничен мирис. 

2. Да е замразена и да се съхранява при температура -18ºС. 

3. Да е опакована в кашони по 10 кг. 

 

32. ФИЛЕ ПЪСТЪРВА 

 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1.Филе , без деформации и разкъсвания, без механични замърсявания, с цвят 

специфичен за вида риба. Консистенцията да е плътна, твърда преди размразяване, от 

плътноеластична до плътна след размразяване. Мирис специфичен за прясно замразена 

риба, без страничен мирис. 

2. Да е замразена и да се съхранява при температура -18ºС. 

3. Да е опакована в паекти по 2 кг. 

    

 

 

 

33.ФИЛЕ ТИЛАПИЯ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1.Филе , без деформации и разкъсвания, без механични замърсявания, с цвят 

специфичен за вида риба. Консистенцията да е плътна, твърда преди размразяване, от 

плътноеластична до плътна след размразяване. Мирис специфичен за прясно замразена 

риба, без страничен мирис. 

2. Да е замразена и да се съхранява при температура -18ºС. 

3. Да е опакована в кашони по 10 кг. 

 

 

34. ЯЙЦА КОКОШИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   
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1. Яйцата да бъдат трайно маркирани, клас А, размер М.  

2. Яйцата да се съхраняват при температура от +5ºС  до +18 °C. 

3. Яйцата да са опаковани  в кутии по 6 броя, върху които да има информация, 

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

консумация.Салмонела да не се установява. 

 

35. ЯЙЦА КОКОШИ L 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Яйцата да бъдат трайно маркирани, клас А, размер L.  

2. Яйцата да се съхраняват при температура от +5ºС  до +18 °C. 

3. Яйцата да са опаковани  в кутии по 10 броя, върху които да има информация, 

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

консумация.Салмонела да не се установява. 

     

 

        

           36. СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 

 

Съобразена със следните основни изисквания:  

       1. Да  е произведено съгласно изискванията на браншови стандарт БС 01/2016 или 

еквивалент. 

2. Да е опаковано в PVC бутилки с вместимост 1 литър. 

 

           37. БРАШНО 

 

Съобразена със следните основни изисквания:  

       1. Да  е произведено съгласно изискванията на  УС 01/2011 или еквивалент. 

2. Да е опаковано в пакети по 1 кг 

 

38. ЖИТО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Житото да не съдържа живи или мъртви складови вредители, без мирис на мухъл, 

запарено или друг несвойствен мирис. Странични видими примеси да не се установяват. 

Видими плесени не се допускат. Складови вредители и/или следи от тяхната дейност не се 

допускат. 

2. Житото  да е опаковано в полиетиленови пликове по 1 кг. 

 

39. ОРИЗ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1 Обли зърна с бяло оцветяване , да не е брашнясал и без признаци на видимо 

плесенясване, наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. Цвят – бял 

до кремав, без мирис на мухъл, запарено или друг несвойствен за ориза мирис. Странични 

видими примеси да не се установяват. Начупеност на зърната до 15 %. 

2. Оризът  да е опаковано в полиетиленови пликове с нетна маса от 1 кг. 
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40. ГРИС 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Грисът да бъде с бял до кремав цвят без наличие на тричави частици. Специфичен 

мирис за пшеничния грис, без мирис на плесен, запарено, кисело и други несвойствени 

миризми. Видими плесени не се допускат. Складови вредители и/или следи от тяхната 

дейност не се допускат.  

2. Грисът  да е опакован в пакети с маса нето 1 кг. 

 

41.БАНИЦА ВИТА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Външен вид: Добре оформена, с добре изпечена повърхност, без прегаряне и 

замърсяване. Вкус и мирис: с приятен вкус и мирис, характерни за вложените съставки. 

Чужди примеси: без чужди примеси и гранивост. Плесени не се допускат. 

2. Маса нето: 0.150 кг. 

 

42. КИФЛА  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Кифла – различни видове – козуначена, с  мармалад, с шоколад . Външен вид: добре 

оформени, добре изпечена повърхност без прегаряне. Вкус и мирис: с приятен характерен 

вкус и мирис за кифлите с пълнеж, равномерно разпределен пълнеж. без страничен мирис 

и привкус характерен за вложените съставки, без чужди примеси. 

2. Маса нето: 0.150 кг 

 

43. КОЗУНАК  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Форма: Добре оформен, добре изпечена повърхност без прегаряне и полепвания. 

Вкус и мирис: с приятен вкус и мирис, характерен за вложените съставки. Чужди примеси: 

без чужди примеси и гранивост.  

2. Маса нето: 0,500 кг, опакован. 

 

44. КАШКАВАЛКА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

         1. С добре изпечена повърхност, без прегаряне и замърсяване. Вкус и мирис: с приятен 

вкус и мирис, характерни за вложените съставки. Чужди примеси: без чужди примеси и 

гранивост. Плесени не се допускат.  

2. Маса нето: 0.150 кг 

 

45. РОГЧЕ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 
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         1. Добре оформен с добре изпечена повърхност, без прегаряне и замърсяване. Вкус и 

мирис: с приятен вкус и мирис, характерни за вложените съставки. Без чужди примеси и 

гранивост.  

2. Маса нето: 0.150 кг 

 

46. ТУТМАНИК 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Външен вид: Добре оформен с добре изпечена повърхност, без прегаряне и 

замърсяване. Вкус и мирис: с приятен вкус и мирис, характерни за вложените съставки. 

Без чужди примеси и гранивост. 

2. Маса нето : 0.150 кг 

 

47. СИРЕНКА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. С добре изпечена повърхност, без прегаряне и замърсяване. Вкус и мирис: с приятен 

вкус и мирис, характерни за вложените съставки. Чужди примеси: без чужди примеси и 

гранивост. Плесени не се допускат. 

2. Маса нето : 0.150 кг 

 

     48.ПИТКИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Повърхност: без деформации. Цвят: равномерен или преливащ, без потъмняване от 

прегаряния. Вкус и мирис: приятен вкус и мирис, характерен за вида на хляба. Не се 

допуска страничен привкус и мирис. Чужди примеси: не се допускат. Видимо 

плесенясване: не се допуска. Признаци на картофена болест не се допускат. 

2. Опаковки по 0.100 кг. 

 

           49. ХЛЯБ ДОБРУДЖА 

 

Съобразена със следните основни изисквания:  

       1. Да  е произведено съгласно изискванията на  УС 03/2011  „България” или еквивалент. 

2. Нарязан с маса нето 0,650 кг  

 

50.ХЛЯБ ПЪЛНОЗЪРНЕСТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Форма: Овална продълговата правилно оформена франзела, характерна за 

асортимента, оформена със заоблени краища, без деформации от наранявания и издутини 

от изпичането, нарязан. Цвят: равномерен или преливащ, без потъмняване от прегаряния. 

Състояние на средата:  Хомогенна, добре измесена и добре изпечена тестена маса с 

равномерна шупливост. Да не се рони, да не лепне на пипане и да не се забелязват 

признаци на клисавост. Признаци на картофена болест: не се допуска. Вкус и мирис: 

приятен вкус и мирис, характерен за вида на хляба. Не се допуска страниче привкус и 

мирис. Чужди примеси: не се допускат. Хрускане: да не се чувства хрус от минерали и 
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други примеси при сдъвкване. Патогенни микроорганизми: не се допускат. Видимо 

плесенясване: не се допуска 

2. Маса нето: 0.700 кг. 

 

51. МАКАРОНИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро омесване. Чужди примеси не 

се допускат.  

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

52. МАКАРОНИ ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните 

основни изисквания: 

1. Цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро омесване. Чужди примеси 

не се допускат.  

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

53. ОВЕСЕНИ ТРИЦИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните 

основни изисквания: 

1. Фини трици от овес , без странични примеси, неповредени от насекоми или 

гризачи и без наличие на живи вредители. 

2. Ядките да са опаковани в пакети с маса нето 1кг 

 

54. ФИДЕ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро омесване. Чужди примеси не 

се допускат. 

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

55. ЮФКА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро омесване. Чужди примеси не 

се допускат. 

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

 

56. ОВЕСЕНИ ЯДКИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Фини люспи от овес, без странични примеси, неповредени от насекоми или гризачи 

и без наличие на живи вредители. 
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2. Ядките да са опаковани в пакети с маса нето 1кг 

 

57. ДОМАШНА ЮФКА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Следи от плесени и складови вредители не се допускат.  

2. Да бъде в пакети по 0.200 кг 

 

58. КУС КУС  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Макаронено изделие с цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро 

омесване. Чужди примеси не се допускат.  

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

59. СПАГЕТИ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Дълго макаронено изделие. Цвят – характерен, равномерен, без следи от недобро 

омесване. Чужди примеси не се допускат.  

2. Да бъде в полиетиленови пликове по 0,400 кг. 

 

60. БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ С КРАВЕ МАСЛО 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Бисквитите да са обикновени с краве масло,  с релефна повърхост, ясен отпечатък с 

назъбена периферия. Форма квадратна или правоъгълна. Цвят от светло жълт до светло 

кафяв, без прегорели бисквити до тъмно кафяво. Вкус и мирис приятни, съответни на 

вложените суровини и аромати. Без страничен мирис и привкус. 

2. Да бъдат в опаковки от 0,130 кг. 

 

61. БОБ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Със здрави, нормално развити зърна, с присъщи за сорта форма и цвят. Мирис – 

присъщ на зрелия фасул, без дъх и мирис на запарено и други несвойствени миризми. 

Съдържание на чужди примеси – не се допуска. Видими плесени не се допускат. Складови 

вредители и/или следи от тяхната дейност не се допускат.  

2.  Да е опакован в полиетиленови пликове с нетна маса от 1кг. 

 

 

62. БОБ ЛЮЩЕН 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   
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1. Мирис – присъщ на зрелия фасул, без дъх и мирис на запарено и други 

несвойствени миризми. Съдържание на чужди примеси – не се допуска.  

2. Бобът  да е опакован в пакети с нетна маса от 0.800кг. 

 

 

63. ЛЕЩА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Развити, здрави лещени зърна с форма, цвят и големина, характерни за дадения сорт. 

С мирис присъщ на леща, без мирис на мухъл, запарено и друг несвойствени за лещата 

миризми. Чужди примеси и видими плесени не се допускат. Складови вредители и/или 

следи от тяхната дейност не се допускат. 

2. Лещата да се опакова в полиетиленови пликове с маса нето 1 кг. 

 

64. ЛЮЩЕНА ЛЕЩА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. С мирис присъщ на леща, без мирис на мухъл, запарено и други несвойствени за 

лещата миризми. Зараза от складови вредители и плесени не се допускат.  

2. Лещата да се опакова в пакети с маса нето 1 кг. 

 

65. ЕЛДА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. С мирис присъщ на елда , без мирис на мухъл, запарено и други несвойствени за 

лещата миризми. Зараза от складови вредители и плесени не се допускат.  

2. Да е опакована в пакети с маса нето 1 кг. 

 

66. КИНОА ПАКЕТ  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Със здрави, нормално развити зърна, с присъщи за сорта форма и цвят. Мирис – 

присъщ на киноа , без дъх и мирис на запарено и други несвойствени миризми. 

Съдържание на чужди примеси – не се допуска. Видими плесени не се допускат. Складови 

вредители и/или следи от тяхната дейност не се допускат.  

2.  Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 1кг. 

 

67. ПРОСО  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Със здрави, нормално развити зърна, с присъщи за сорта форма и цвят. Мирис – 

специфичен за просо, без дъх и мирис на запарено и други несвойствени миризми. 

Съдържание на чужди примеси – не се допуска. Видими плесени не се допускат. Складови 

вредители и/или следи от тяхната дейност не се допускат.  

2.  Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 0.5кг. 

 

68. АМАРАНТ  
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По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Със здрави, нормално развити зърна, с присъщи за сорта форма и цвят. Мирис – 

специфичен зa amarant , без дъх и мирис на запарено и други несвойствени миризми. 

Съдържание на чужди примеси – не се допуска. Видими плесени не се допускат. Складови 

вредители и/или следи от тяхната дейност не се допускат.  

2.  Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 0.5кг. 

 

69. ЧИЯ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Със здрави, нормално развити зърна, с присъщи за сорта форма и цвят. Мирис – 

присъщ на чия , без дъх и мирис на запарено и други несвойствени миризми. Съдържание 

на чужди примеси – не се допуска. Видими плесени не се допускат. Складови вредители 

и/или следи от тяхната дейност не се допускат.  

2.  Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 1кг. 

   

70. ПШЕНИЧЕН ЗАРОДИШ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Финна смес  , без странични примеси, неповредени от насекоми или гризачи и без 

наличие на живи вредители. 

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 0.2кг 

  

71. КАЧАМАК 

  

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Еднородна, сипеща се маса, без чужди примеси. 

2. Качамакът  да е опакован в пакети с нетна маса от 1 кг 

 

72. НАХУТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. С мирис присъщ на нахут, без мирис на мухъл, запарено и други несвойствени за 

нахута миризми. Зараза от складови вредители и плесени не се допускат.  

2. Да е опакован в пакети с маса нето 1 кг. 

 

73. МЮСЛИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Микс от овесени ядки, сушени плодове и конфлейкс. Вкус и мирис – характерни за 

вложените съставки, без страничен мирис и привкус. Странични видими примеси не се 

допускат. 

2.  Да бъде опаковано в пакети с маса нето 1кг. 

 

74. ОРЕХОВИ ЯДКИ 
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По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Орехови ядки, без странични примеси, неповредени от насекоми или гризачи и без 

наличие на живи вредители. 

2.  В пакети с маса нето 1кг. 

 

            75. ХАЛВА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят – кремав до светло бежов. Вкус и мирис - ясно изразен съответстващ на вида на 

халвата, без страничен привкус и мирис. Консистенция - лесно режеща се и трошаща. 

Строеж на разреза - нишковидна слоеста маса от захарно глюкозни влакна. Странични 

примеси не се допускат. 

2. Да е опакована в кутия с маса нето 1 кг. 

 

76. ТАХАН СЛЪНЧОГЛЕДОВ  

 

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят светло кафяв ,еднотонен. Външен вид-еднородна структора,добре хомогенизирана 

мека консистенция. Вкус и мирис специфичен за продукта  

2. Продуктът да бъде опакован в буркани– нето 0.300 кг. 

 

77. ТАХАН СУСАМОВ  

 

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Цвят светло бежов,еднотонен. Външен вид-еднородна структора,добре хомогенизирана 

мека консистенция Вкус: Приятен,характерен за сусамов тахан,леко нагарчащ,без страничен 

привкус .Мирис :Храктерен за сусамов тахан   

 2. Продуктът да бъде опакован в буркани– нето 0.300 кг. 

 

78. СТАФИДИ 

 

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1.  Сушен плод от грозде. Без страничен мирис и привкус. Чужди примеси не се допускат.  

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 1  кг. 

 

79. СУШЕНИ  СЛИВИ 

 

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1.  Сушени плодве от сини сливи с костилка. Без страничен мирис и привкус. Чужди 

примеси не се допускат.  

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 1  кг. 

 

80. СУШЕНИ КАЙСИИ 
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 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1.  Сушени плодве от кайсия  . Без страничен мирис и привкус. Чужди примеси не се 

допускат.  

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 1  кг. 

 

81. БУТЕР ТЕСТО  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

             1. Тестени листове от бутер тесто, неслепнали, с квадратна или правоъгълна форма, 

без чужди примеси и следи от плесени. 

              2. Да е опаковано в пакети с маса нето 0,800 кг. 

 

82. КОРИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

                  1. Тънки тестени листове, неслепнали, с квадратна или правоъгълна форма, 

поръсени с брашно. Колиформи да не се установяват. 

                  2. Да е опакован в пакети с маса нето 0,400 кг. 

 

             83 .ЗАМРАЗЕН ГРАХ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразен грах в техническа зрялост, чисти, без повреди и следи от наранявания и 

вредители, без видими примеси. 

2. Зеленчуците да са опаковани в пакети от 2,500 кг. 

 

   84. ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕН ФАСУЛ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразен зелен фасул пресен, чисти, цели или нарязани шушулки, сортирани по сорт 

и качество, без видими примеси.  

2. Да е опакован в пакети с маса нето 2.500кг. 

 

   

   85. ЗАМРАЗЕН КАРФИОЛ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Карфиол в техническа зрялост, нарязан на розетки, чисти, без видими следи от 

примеси и повреди от болести и вредители.  

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 2.500кг. 

 

              86. ЗАМРАЗЕН СПАНАК 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 
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1. Замразен спанак, с добре изразен зелен цвят, чист, без видими примеси.  

2. Да е опакован в пакети с нетна маса от 2,500 кг. 

 

 

87.ЗАМРАЗЕНИ БРОКОЛИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Броколи в техническа зрялост, нарязани на розетки, чисти, със зелен цвят, без 

видими следи от примеси и повреди от болести и вредители.  

2. Да са опаковани в пакети с маса нето 2.500кг. 

 

 

           88. ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ МИКС 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразени зеленчуци в техническа зрялост, чисти, без повреди и следи от 

наранявания и вредители, без видими примеси. 

2. Зеленчуците да са опаковани в пакети с нетна маса от 2,500 кг. 

 

   89. ЗАМРАЗЕНИ ТИКВИЧКИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразени тиквички, нарязани, без видими примеси.  

2. Да е опакована в пакети с маса нето 2.500кг. 

 

 90. ЗАМРАЗЕНИ ПЕЧЕНИ ЧУШКИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразени  изпечени чушки , чисти, без повреди и следи от наранявания и вредители, 

без видими примеси. 

2. Зеленчуците да са опаковани в пакети с нетна маса от 2,500 кг. 

 

91. ЗАМРАЗЕНА КОПРИВА 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания : 

1. Замразени  листа от коприва  , чисти, без повреди и следи от наранявания и 

вредители, без видими примеси. 

2. Зеленчуците да са опаковани в пакети с нетна маса от 0,500 кг. 

 

92. ДОМАТИ  

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват минимум на 

СПС ,,клас I”. 

 

93. ЗЕЛЕ 
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Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

94. КОПЪР 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС .  

 

95.КРАСТАВИЦИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС. 

 

96. ЛУК КРОМИД ЗРЯЛ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на  ОПС. 

 

97. МАГДАНОЗ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А  на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на  ОПС.  

 

 

98. МОРКОВИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на  ОПС. 

 

99. ПРАЗ ЛУК  

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

100. ЛУК КРОМИД ПРЕСЕН 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

  101. МАРУЛИ 

 



 
 
                                                                                            

 36 

Да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

102. СПАНАК 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

103. ТИКВИЧКИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

104. ЦЕЛИНА 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

105. ЧЕСЪН СУХ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

106. ЧУШКИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

107. ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛО 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

108. ПРЕСЕН ЧЕСЪН 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

109. РЕПИЧКИ 
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Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

110. РЯПА 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия  

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на ОПС. 

 

 

              111. ГРАХ  СТЕРИЛИЗИРАН 

 

         По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Зърна цели, сортирани по едрина и вид, ненабити, без пукнатини, без примеси на люспи от 

зърна, парчета от шушулки. Цвят - зелен до жълтозелен, свойствен за стерилизиран грах. 

Заливка - прозрачна, без утайка, допуска се опалесценция и наличие на плаващи частици. 

Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми да не се установяват. Не се 

допускат консерванти  и изкуствени оцветители . 

2. В херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680кг. Бомбаж да не се 

установява. 

 

                 112. ГЮВЕЧ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Зеленчуците са нарязани на парчета: пиперки, патладжан, домати – цели или нарязани, 

зелен фасул с отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан. Заливка – от доматен сок 

проникнал навсякъде и покриващ изцяло консервата. Мезофилни аеробни и факултативни 

анаеробни микроорганизми да не се установяват. Не се допускат консерванти и изкуствени 

оцветители . 

 2. Да бъде в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да не се 

установява. 

 

               113. ДОМАТИ КОНСЕРВА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания :  

1. Домати цели небелени, червени, здрави, без петна от болести и неприятели, заляти с 

доматена заливка с прибавена сол. Цвят – червен. Мирис и вкус приятни, свойствени за 

асортимента, без страничен мирис и привкус. Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни 

микроорганизми да не се установяват. Не се допускат консерванти  

и изкуствени оцветители . 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

               114.ЗЕЛЕН ФАСУЛ КОНСЕРВА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   
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        1. С отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан. Цвят – типичен за сорта. Заливка - 

прозрачна, без утайка, допуска се опалесценция и наличие на плаващи частици. Мезофилни 

аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми да не се установяват. Не се допускат 

консерванти и изкуствени оцветители . 

2. Да бъде в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680кг. Бомбаж да не 

се установява. 

 

             115. КАПИЯ ПЕЧЕНА БЕЛЕНА  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена с следните основни 

изисквания: 

1. Външен вид и консистенция - печена, белена червена капия, без механични повреди. 

Заливка - прозрачна със слабо жълт оттенък. Страничен вкус и мирис не се допускат. 

Странични примеси  не се допускат 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

              116. МАРИНОВАНИ КРАСТАВИЦИ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Краставички, 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. Заливка - прозрачна със слабо жълт 

оттенък. Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми да не се 

установяват. Не се допускат консерванти  

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

            

           117. ЛЮТЕНИЦА 

 

Съобразена със следните основни изисквания:  

       1. Да  е произведено съгласно изискванията на  БС 01/2011 или еквивалент. 

2. Стъклени буркани по 0,300 кг 

 

118.  ПАПРИКАШ  

 

 По Технологична документация на производителя, съобразена с следните основни 

изисквания: 

        1. Външен вид и консистенция - пиперки на парчета, червени домати – цели или 

нарязани. Заливка – от доматен сок проникнал навсякъде и покриващ изцяло консервата. 

Вкус и мирис - свойствени за вложените съставки. Страничен вкус и мирис не се допускат. 

Странични примеси  не се допускат Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни 

микроорганизми да не се установяват. Не се допускат консерванти и изкуствени оцветители. 

2. Да бъде в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

                

                119.  ДОМАТЕНО ПЮРЕ 
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По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Еднородна маса без семена, частици от кожица и груба плодова тъкан. 

Консистенция – мажеща се. Интензивно червен, характерен цвят за доматен концентрат от 

добре узрели домати. Вкус - слабо солен до солен, свойствен на концентрата, без привкус 

на горчиво и прегоряло.  

2. Да е опаковано в стъклени буркани 0.680 кг, херметически затворени. Бомбаж да не 

се установява. 

       

120. МАСЛИНИ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1.  Маслините  да са черни, с костилка. Вкус и мирис характерни за маслини, без 

страничен мирис и привкус. Чужди примеси не се допускат. Размер  от 111 броя до 120 

броя в килограм. 

2. Да са опаковани в кутии с маса нето 2.5кг. 

 

 

     121. МАСЛИНИ БЕЗ КОСТИЛКА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1.  Маслините  да са без костилка. Вкус и мирис характерни за маслини, без страничен 

мирис и привкус. Чужди примеси не се допускат. 

2. Да са опаковани в кутии с маса нето 2.5кг. 

 

122. БАНАНИ 

 

Да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 2257/94 на Комисията от 16 

септември 1994 г. за определяне на стандартите за качество на бананите, категория 1. 

 

123. ГРОЗДЕ  

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

124. ДИНИ  

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

125. КАЙСИИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 



 
 
                                                                                            

 40 

             126. КИВИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

127. КРУШИ  

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба № 16 и да съответстват на СПС 

минимум за клас I. 

 

128. ЛИМОНИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

129. МАНДАРИНИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

130. ПОРТОКАЛИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

131. ПРАСКОВИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

132. НЕКТАРИНИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

133. ПЪПЕШИ 
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Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

134. ТИКВА 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

135. ЧЕРЕШИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

136. ЯБЪЛКИ  

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

137. СИНИ СЛИВИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

 

             138. ЯГОДИ 

 

Да отговарят на изискванията за качество в съответстие с изискванията на 

специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и Б 

на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на СПС 

минимум за ,,клас I”. 

 

              139. КОМПОТ КАЙСИЯ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Компот от кайсии . Плодове, добре узрели, без механични повреди, небелени. Вкус и 

мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Без чужди примеси. 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

              140. КОМПОТ ПРАСКОВИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 
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1. Компот от праскови. Плодове, добре узрели, без механични повреди, небелени. Вкус 

и мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, еднообразен 

захарен сироп. Без чужди примеси. 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

141. КОМПОТ СИНИ СЛИВИ 

 

   По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

  1. Компот от сини сливи . Плодове с костилка, добре узрели, без механични повреди, 

небелени. Вкус и мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, 

еднообразен захарен сироп. Без чужди примеси. 

  2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж 

да не се установява. 

 

142. КОМПОТ КРУШИ  

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

 1. Компот от круши . Плодове, добре узрели, без механични повреди, небелени. Вкус 

и мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Без чужди примеси. 

 2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж 

да не се установява. 

 

143. КОМПОТ ДЮЛИ  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Компот от дюли . Плодове, добре узрели, без механични повреди, небелени. Вкус и 

мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Без чужди примеси. 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж 

да не се установява. 

 

144. КОМПОТ ЯГОДИ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Компот от ягоди . Плодове, добре узрели, без механични повреди, небелени. Вкус и 

мирис – приятни, характерни за плода, умерено сладък вкус. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Без чужди примеси. 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,680 кг. Бомбаж да 

не се установява. 

 

              145. НЕКТАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Разредено пюре от кайсия , с добавена захар. Вкус и мирис, специфични за вложения 

плод. Без страничен мирис и привкус. Не се допускат консерванти 

          2. Да е опакован в кутии тетрапак с вместимост 1л. 
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              146. НЕКТАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Разредено пюре от праскови , с добавена захар. Вкус и мирис, специфични за 

вложения плод. Без страничен мирис и привкус. Не се допускат консерванти 

          2. Да е опакован в кутии тетрапак с вместимост 1л. 

               

              147. НЕКТАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Разредено пюре от ананас , с добавена захар. Вкус и мирис, специфични за вложения 

плод. Без страничен мирис и привкус. Не се допускат консерванти 

          2. Да е опакован в кутии тетрапак с вместимост 1л. 

 

 

                148. НАТУРАЛЕН ПЛОДОВ  СОК 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Пастьоризиран плодов сок ябълка 100%. Вкус и мирис, специфични за вложения 

плод. Без страничен мирис и привкус. Не се допускат консерванти 

2. Да е опакован в кутии тетрапак с вместимост 1л. 

                    

               149. НАТУРАЛЕН ПЛОДОВ  СОК 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Пастьоризиран плодов сок  портокал  100%. Вкус и мирис, специфични за вложения 

плод. Без страничен мирис и привкус. Не се допускат консерванти 

2. Да е опакован в кутии тетрапак с вместимост 1л. 

 

                     

         150. СИРОП АРОНИЯ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Концентриран сироп от плода на растението арония. 

2. Сиропът да е опакован в бутилки с маса нето 1кг. 

 

 

        151. МАРМАЛАД  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Мармалад от шипки. Без признаци на захаросване. Цветът е характерен за 

съответния плод (плодове), претърпял преработка, равномерен. Вкусът и мирисът са ясно 

изразени и типични за вида на съответния плод или плодове, от които е произведен. 

Страничен вкус и мирис не се допускат. Консистенцията е гладка и равномерно режеща се 
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маса, без частици, със зърнеста структура. Съдържание на плод минимум 60% и захар до 

50 %.  

2. Да е опакован в херметично затворени буркани с маса нето 0.360 кг. 

 

                  152. КОНФИТЮР 
 

 По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Желиран продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за съответния зрял плод вкус 

и мирис. Съдържание на плод минимум 60% и захар до 50 %. 

2. Да бъдат в херметично затворени стъклени буркани с маса нето 0,360кг. Бомбаж, 

хлопащи и вибриращи капаци не се допускат. 

 

153. КАРТОФИ 

 

Да отговаря на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия 

стандарт за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А на Регламент (ЕО) 

543/2011 на Комисията и Наредба №16 и да съответстват на ОПС.  

 

154. КАРТОФЕНО ПЮРЕ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Прахообразна сипеща се маса, с вкус и мирис, свойствени за картофи. Страничен 

привкус и мирис да не се установяват. Чужди примеси и плесени - не се допускат.  

2. Да бъде опаковано в пакети с маса нето 1 кг. 

 

            155. НИШЕСТЕ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Царевично , различни видове , сипкава прахообразна, хомогенна маса. Без чужди 

примеси. 

2. Да е опаковано в пакети с маса нето 0,060 кг. 

 

156. ЗАХАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Рафинирана, бяла захар, суха, при пипане не лепне.  Кристалите са неслепени, не се 

допускат бучки от неизбелена захар. Вкус – сладък, без страничен привкус. Чужди 

примеси не се допускат.  

2. Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 1 кг. 

 

157. ПУДРА ЗАХАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Еднородна, прахообразна маса, чужди примеси не се допускат. Вкус- сладък, без 

страничен привкус 
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2. Да е опакована в полиетиленови пликове с нетна маса от 1 кг. 

 

158. МЕД ПЧЕЛЕН 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Неоцветен, слабожълт със зелен оттенък, светло янтърен, янтърен, червен или 

червенокафяв, без остатъци от пило и други механични примеси и без признаци на 

ферментация. Съдържание на вода не повече от 20 %. Захароза не повече от 5%. 

Неразтворими във вода вещества не повече от 0,1 %.  

2. Да е опакован в буркани по 0,390 кг 

 

159. ЧАЙ  

  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Добре изсушени билки. Цвят – характерен за вида чай. Странични видими примеси 

не се допускат. Вкус – специфичен, без отклонения. Мирис – приятно ароматен, без 

страничен мирис. 

2. В пакетчета по 1,5 гр - 20 броя филтърни пакетчета в една кутия . 

 

160. ЧАЙ  

  

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Добре изсушени плодове. Цвят – характерен за вида плод. Странични видими 

примеси не се допускат. Вкус – специфичен, без отклонения. Мирис – приятно ароматен, 

без страничен мирис. 

2. В пакетчета по 1,5 гр - 20 броя филтърни пакетчета в една кутия . 

 

 161. БОЗА СЪС ЗАХАР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразено със следните основни 

изисквания: 

1. Бозата да бъде на цвят светлобежов до тъмнобежов, на вкус сладка, може да е 

слабо резлива. Консистенцията да бъде колоидна суспенсия без утайка и избистреност.  

2. Бозата да бъде в PVC бутилки с вместимост 1 л.  

         

162. ВАНИЛИЯ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Салмонела да не се установява. 

2. Да е опакована пакетчета по 0,2 грама. 

 

163. ДАФИНОВ ЛИСТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Цели или натрошени, изсушени дафинови листа. Мирис - характерен, силен и 

приятен. Чужди примеси не се допускат. Салмонела да не се установява. 
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2. Да е опакован в пакети по 0,010 кг. 

 

164.  ДЖОДЖЕН СУХ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Смлени листа от растението джоджен. Мирис - характерен, силен и приятен. Чужди 

примеси не се допускат.  

          2. Да е опакован в пакети по 0,010 кг. 

 

                 165. КАНЕЛА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Фино смляна подправка. Мирис - характерен, силен и приятен. Цвят – характерен. 

Чужди примеси не се допускат.  

2. Да е опакована в пакети по 0,010 кг. 

 

166. СОДА БИКАРБОНАТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Салмонела да не се установява. 

2. Да е опакована пакетчета по 0,100 кг 

 

167. ЧЕРЕН ПИПЕР  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Смлян черен пипер. Вкус - лютив , без страничен привкус и без страничен мирис.  

2. Да е опакован в пакети по 0,010 кг. 

 

168. ЧЕРВЕН ПИПЕР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Хомогенен сипещ се продукт. Цвят – характерен за червения пипер. Вкус – приятен, 

специфичен, без лютивина. Мирис – специфичен, без страничен мирис. Странични 

несвойствени примеси не се допускат.  

2. Да е опакована в пакети  по 0,100 кг. 

 

169. ЧУБРИЦА РОНЕНА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Еднородна листна маса, сушени ронени листа от растението „градинска чубрица”. 

Вкус и мирис приятен, специфичен. Без чужд мирис. Следи от чужди тела, плесени да не се 

установяват.  

2. Да е опакована в пакети  по 0,010 кг. 

 

        170. ШАРЕНА СОЛ 
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По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Еднородна маса. Вкус и мирис приятен, специфичен. Без чужд мирис. Следи от 

чужди тела, плесени да не се установяват. 

2. Да опакована в пакети  по 0.040 кг. 

 

 

        171. БАКПУЛВЕР 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания: 

1. Сипещ се прахообразен продукт с бял цвят. Чужди примеси не се допускат 

2. Да опакована в пакети  по 0.010 кг. 

 

172. ГАЛЕТА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Мляна галета. Видими плесени и странични примеси да не се установяват. 

2. Да е опакована в пакети по 1  кг 

 

173. МАЯ СУХА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Салмонела да не се установява. 

2. Да е опакована пакетчета по 0,011 кг 

 

       174.ПОДПРАВКА УНИВЕРСАЛНА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Смес от смлени подправки, зеленчуци и добавки. Мирис и вкус – специфични за 

вложените съставки, без страничен мирис и привкус. 

2. Да е опакована пакети по 0.120 кг. 

 

         175.ЦЕЛИНА СУХА 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1.Мирис - характерен, силен и приятен. Чужди тела не се допускат. 

2. Да е опакован в пакети по 0.010 кг. 

 

 

         176. КИМИОН МЛЯН 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Фино смляна подправка. Мирис - характерен, силен и приятен. Цвят – характерен. 

Чужди примеси не се допускат. 
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2. Да е опакован в пакети по 0.010 кг. 

 

177. ДЕВИСИЛ СУХ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Еднородна маса, без чужди примеси. Мирис - характерен, силен и приятен.  

2. Да е опакован в пакети по 0.010 кг. 

 

178. БОСИЛЕК СУХ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Еднородна маса, натрошени листа от растението „босилек”. Вкус и мирис приятен, 

специфичен. Без чужд мирис. Следи от чужди тела, плесени да не се установяват. 

2. Да опакована в пакети  по 0.010 кг. 

 

179. МАГДАНОЗ-СУХ  

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Смлени листа от растението магданоз. Мирис - характерен, силен и приятен. Чужди 

примеси не се допускат.  

2. Да е опакован в пакети по 0.01  кг 

 

180. КОПЪР-СУХ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:  

1. Смлени листа от растението копър. Мирис - характерен, силен и приятен. Чужди 

примеси не се допускат.  

2. Да е опакован в пакети по 0.01  кг 

 

181. ПАСТЕТ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Пастетът да е свински . Съдържанието изпълва кутията изцяло, пастета да е с гладка 

повърхност с хомогенен, бледорозов до сивокафяв цвят. Разрезна повърхност да бъде 

гладка с хомогенен строеж. Бледорозов до сивокафяв цвят. Допуска се незначително 

количество отделени мазнина или желе. Без шупли.  Консистенция  да е фина, мека и 

мажеща се. Мирисът и вкусът да са приятни, специфични, с оттенък на вложените 

подправки. Пълна херметичност на опаковките. Не се допуска бомбаж, или хлопащи 

капаци и дъна. Мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми да не се 

установяват. 

2. Консерви с маса нето 0.180 кг.  

 

182. ТРАПЕЗНА СОЛ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   
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1. Бял на цвят ,ситна,  на вкус чисто солен или с много слаб горчив привкус, мирис не 

се допуска.  

2. Да е опакован в полиетиленови пликове с нетна маса от 1 кг. 

 

183. ТРАПЕЗНА СОЛ 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена със следните основни 

изисквания:   

1. Бял на цвят ,едра,  на вкус чисто солен или с много слаб горчив привкус, мирис не се 

допуска.  

2. Да е опакован в полиетиленови пликове с нетна маса от 1 кг. 

 

             184. ОЦЕТ ВИНЕН 

 

По Технологична документация на производителя, съобразена с следните основни 

изисквания: 

1. Оцетът да е винен. Бистър или леко опалесциращ, без утайка цвят, характерен за 

вида оцет и  кисел приятен вкус , характерен мирис. 

2. Оцетът да е в PVC бутилки с вместимост 0,7 л. 

 

 

 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Общи изисквания към участниците 

 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява доставката, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. 

2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 

Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо 

лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който 

да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в 

обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3.уговаряне 

на солидарна отговорност между участниците в обединението.  

4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и 

посочен партньор/партньори, който/които да представлява обеденението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата.  

6. В случай, че обединението не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, 

предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши данъчна 

регистрация и регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на договора; 
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7. Подизпълнители 
7.1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива.  

7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.7.2. 

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

9. Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в една и съща процедура. 

10. За Участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, 

т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4и т.5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици както и обстоятелсвата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;  

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.  

11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици както и за обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

 

1.1 Всеки участник трябва да разполага с обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за търговия на 

едро с храни от животински и от неживотински произход  с обхват на регистрацията, 

включващ всички групи храни от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ. 

При участник обединение на физически и/ или юридически лица всяко физическо/ 

юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е 

необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за регистрация по 

чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни от животински и от неживотински 

произход, включващо групите храни от предмета на поръчката, съобразно с извършваната от 

лицето дейност, издадено от съответната ОДБХ. Националните регистри на обектите за 
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производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет (чл. 14, ал. 3 от 

Закона за храните). 

При участник чуждестранно лице, същото следва да разполага с обект, регистриран 

съгласно законодателството на съответната държава. 

 

При подаване на оферта, в съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, 

като посочва в част IV, буква „А“, т.1 информацията за обекта за търговия на едро с 

хранителни продукти, с който разполага  с посочване на номер и дата на регистрация на 

обекта съгласно чл.12 от Закона за храните (за чуждестранните лица, съгласно 

законодателството на съответната държава), както и групите храни за които е валидна 

регистрацията му. 

 

В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя декларация-описание на 

обекта/обектите, регистрирани по чл. 12 ЗХ, от които се извършва дейността, както и 

удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, съответстващ 

на предмета на поръчката, на името на участника. 

 

2. Икономически и финансови изисквания към участниците 

2.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, включително и опцията,  изчислен на 

база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на  7 976 000 

(седем милиона деветстотин седемдесет и шест хиляди ) лева, от които  3 988 000 лв. ( три 

милиона деветстотин осемдесет и осем хиляди ) лева  в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката. 

Под „сферата, попадаща в обхвата на поръчката“  следва да се разбира  търговия 

с хранителни продукти. 

 

При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира  в ЕЕДОП, 

като посочва в част IV, раздел „Б“, т.1а и т.2а. 

 

2.2.Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени 

активи и пасиви, както следва: 

 

2.2.1. Коефициент на обща ликвидност  (К ол) минимум 1,5 

Участниците следва да са постигнали положително съотношение между определени 

активи  и пасиви, а именно – между текущите активи и текущите задължения за 

последната отчетна  година (2017 г.). 

Коефициентът на обща ликвидност се изчислява по Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за 

установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, 

Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния 

баланс към 31 декември на последната финансова година (2017 г.). 

При подаване на оферта, съответствието с изискването  участникът декларира  в 

ЕЕДОП, като посочва в  раздел Б, част IV, т.4 изчисления на база годишен финансов отчет 

(ГФО) към 31 декември 2017г. коефициент на обща ликвидност.  

 

2.2.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл) минимум 1 

Този показател изразява непосредствената способност на предприятието на участника да 

обслужва текущите си задължения с по-бързо ликвидните краткосрочни активи. Изчислява 

се по Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП,  въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния 

баланс към 31 декември на съответната година (2017) 
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При подаване на оферта, съответствието с изискването  участникът декларира  в 

ЕЕДОП, като посочва в раздел Б, част IV, т.4 на ЕЕДОП изчисления на база годишен 

финансов отчет (ГФО) към 31 декември 2017г. коефициент на бърза ликвидност.  

 

В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя   удостоверения от банки, годишния 

финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се 

изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и справка за 

общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна 

причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, 

той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг 

документ, който възложителят приеме за подходящ. 

 

3. Технически възможности и квалификации 

3. 1.  Участникът трябва да има внедрени: 

3.1.1. Система за управление на качество по актуален към датата на подаване на офертата 

стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна с обхват доставка на хранителни продукти. 

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани 

по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно 

чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

 

Изискуеми документи:  

При подаване на офертата участникът декларира сътоветствието с изискванията за 

технически изисквания  в ЕЕДОП част IV, раздел Г. При поискване от възложителя по 

реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът, а при условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП определеният 

изпълнител, следва да представи заверено копие от сертификат  по актуален към датата на 

подаване на офертата стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват–доставка на 

хранителни продукти  

 

3.1.2. Система за управление на безопасността на храните по актуален към датата на 

подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентна с обхват доставка на 

хранителни продукти. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от 

органи, установени в други държави членки 

 

Изискуеми документи: При подаване на офертата участникът декларира 

сътоветствието с изискванията в ЕЕДОП част IV, раздел Г. При поискване от 

възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът, а при условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП 

определеният изпълнител, следва да представи заверено копие от сертификат по актуален 

към датата на подаване на офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентен с обхват–

доставка на хранителни продукти . 
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 Системите следва да са внедрени в обекта, от който ще се извършват доставките. 

 

3.2. Участникът да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, 

обект на доставка. Транспортните средства за превоз на храни от животински произход 

следва да разполагат с валидни удостоверения за регистрация на специализирани 

транспортни средства, издадени от ОДБХ. 

 

Минимално изискване: Участниците в процедурата трябва да разполагат с минимум 8 

/осем / специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект 

на доставка, тъй като доставките се извършват до различни обекти на възложителя, 

посочени в документацията. Транспортните средства, предвидени от участника за 

доставка на продукти от животински произход, трябва да са регистрирани от ОДБХ по 

реда на чл. 246 ЗВМД. Специализираните транспортни средства трябва да осигуряват 

съответните температурни параметри и условия за превоз на различни групи храни от 

животински произход. Удостоверенията за регистрация за транспортиране на хранителни 

продукти следва да са издадени след 01.01.2007 г.  

Изискуеми документи: При подаване на офертата участникът декларира 

сътоветствието с изискванията за технически възможности  в ЕЕДОП, част IV, 

раздел В, т.9.  
При условията на чл.67 ал.5 и 6 от ЗОП участникът следва да представи декларация за 

техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, в която 

следва да се опишат транспортните средства, както и номерата на удостоверенията за 

регистрация, издадени от ОДБХ, когато е приложимо. В случай, че транспортните средства 

не са собствени, при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП се представя доказателство, че 

участникът ще разполага с тях за срока на договора за обществена поръчка. 

Забележка: Когато участник е чуждестранно лице, той представя съответен 

еквивалент на изискващите се документи за доказване на съответствието с критериите за 

подбор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

3.3 Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на обществената поръчка, през последните 3 /три/ години, от датата на подаване на 

офертата.  

 

Минимално изискване:Участникът следва да е изпълнил  една или няколко доставки, 

идентични или сходни с предмета  и обема/количествата/  на поръчката. 

 

Изискуеми документи: При подаване на офертата участникът декларира 

сътоветствието с изискванията за технически възможности  в ЕЕДОП, част IV, 

раздел В, т.1б. При поискване от възложителя по реда на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът, а при 

условията на чл. 67, ал. 6 ЗОП определеният изпълнител, следва да представи списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. В 

представеното доказателство следва да се съдържа и информация за обема / количествата / на 

доставените продукти. Преди подписване на договора с избрания изпълнител, Възложителя 

би приел като доказателство за извършената доставка заверени копия / оригинали на 

първични и всякакви други документи и доказателства по преценка на участника, 

удостоверяващи осъществяването на доставката / ите, стига в тях да се съдържа информация 

за стойностите, датите, получателите и обема /количествата/ на доставяните продукти. 

Забележка:  Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

обществената поръчка” следва да се разбират доставки на хранителни продукти с обем 

/количество/ не- по малко от прогнозните количества от предмета на поръчката.  
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4. Използване на капацитета на трети лица. 

4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 

квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват 

в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

4.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения.  

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата.  

4.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от условията по т.4.4.  

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 

може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 

спазване на условията по т.4.2 –4.4. 

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.  

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 

ОФЕРТА  

 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 

критерия „оптимално сътоношение качество/цена”. Оценяването и класирането на 

постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. 

  Методиката за оценка цели постигане на оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената и на показатели, включващи качествени 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.  

Предвид предназначението на доставяните артикули – за осигуряване на 

храненето на деца и предвидените характеристики на продуктите, обект на доставка, 

възложителят е въвел ограничения в предлагания от участниците процент отстъпка/надценка 

от средните цени на съответния артикул. Така предвиденото ограничение съобразява 

условията на поръчката и въведените изисквания в техническите спецификации за 

съответните артикули.  

Предназначението на артикулите, обект на доставка, обосновават и избора на 

покзателя за оценка „мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и 

съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката”. 

Възложителят цели постигане на максимална сигурност, че доставените хранителни 

продукти ще отговарят на всички изисквания за безопасност, както и че ще сътоветстват на 

техническите спецификаци, съобразени с необходимите менюта на децата в детските 

заведения.  

Критерий за оценка на офертите - "оптимално сътоношение качество/цена". 
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Оценяването на офертите се извършва на основата на комплексна оценка Ккомп., 

определена на базата на следните показатели: 

- Цена / П1 / - с коефициент на тежест – 0,50  

- Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността и съответствието 

на хранителни продукти при изпълнение предмета на поръчката / П2/ - с коефициент на 

тежест – 0,50   

 

Крайната оценка на кандидата по двата показателя се изчислява по следната 

формула: 

КО = П1 +  П2.  

Където: 

КО. -  броя точки за комплексна оценка на кандидата 

П1  -  оценка по показател цена; 

П2 - оценка по показател „мерки за осигуряване на превантивен контрол за 

безопасността и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмета предмет 

на поръчката”. 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът при крайното 

класиране е 100 точки. 

 

 

 

I. Формиране на оценката по показател  П1 „Цена”: 

Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите 

предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените 

условия и изисквания на Възложителя.  

 

Предлаганата цена следва бъде съобразена с единичните цени, обявени в бюлетина на 

"САПИ" ООД валидни към датата на откриване на процедурата, като участниците оферират 

единични  цени за всеки артикул от предмета на поръчката, които са  в границите от -5% до 

+5%. Участник, който  не е посочил цена и процент отстъпка или надценка за всички 

артикули от предмета на поръчката или е предложил единични цени и процент отстъпка или 

надценка  извън посочените граници на съответния артикул, обявена в бюлетина на "САПИ" 

ООД към датата на откриване на процедурата се отстранява от процедурата. 

Процентът отстъпка или надценка спрямо цената на САПИ ООД, обявена в бюлетина 

валиден към датата на решението за откриване на обществената поръчка се оферира от 

участника за всеки артикул от предмета на поръчката поотделно и служи за последваща 

актуализация на цените при изпълнение на договора и не се променя през срока за 

изпълнение на поръчката. За предлагана обща  цена за изпълнение  се счита аритметичния 

сбор от общите стойности  за всички артикули с ДДС, включително и на артикулите със 

съответните количества включени в опцията. Общата стойност за един артикул представлява 

произведение от прогнозното количество и единичната цена с ДДС, предложена от 

участника, за съответния артикул. Комисията ще извърши проверка на оферираните ценови 

параметри  и в случай на несъответствие, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 

Процентът отстъпка или надценка да се посочи в ценовото предложение с точност до третия 



 
 
                                                                                            

 56 

знак.Предложените цени следва да се посочат с точност до втория знак, за позиция “яйца”- 

до третия знак след десетичната запетая. 

 

Оценката се извършва по следната формула: 

 

               П1 =  Цmin x 50, където: 

              Цк        

  

 Цmin – най-ниска предложена обща цена с включена опция; 

 Цк – обща цена на участника за изпълнение на поръчката с включена опция; 

 П1 – точки, получени от всеки участник. 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 50. 

 

II. Формиране на оценката по показател мерки за осигуряване на 

превантивен контрол за безопасността и съответствието на хранителни продукти при 

изпълнение предмет на поръчката / П2/  
 

 

Участниците оферират брой изследвания на артикулите обект на доставка, от 

предмета на поръчката, които са длъжни да предоставят за изпитване от акредитирана 

лаборатория през всяко тримесечие от срока на договора. Изпитванията може да са 

органолептични, физико-химични и микробиологични. За пресните зеленчуци и плодове, 

участниците оферират брой протоколи за съответствие  с пазарните стандарти на 

Европейския съюз за пресни плодове и зеленчуци съгласно чл. 12, 13 и 14 на Регламент (ЕС) 

№ 543/2011 - приложение III на Регламент (ЕС) № 543/2011, издадени от ОДБХ, които са 

длъжни да предоставят през всяко тримесечие от срока на договора. 

 За целите на настоящата методика за оценяване показателите, които ще се обхващат 

от изпитванията, следва да се отнасят до сътоветствието на изследваните артикули с 

техническите спецификации и/или до безопасността им, като участникът е свободен да 

избира показателите и артикули, които ще бъдат изследвани във всеки конкретен случай, 

изхождайки от моментните рискове във връзка с доставките. Под органолептични показатели 

да се има предвид качествените характеристики на стоките - външен вид, цвят, мирис и 

други; под физико химични - влага, сухо вещество, масленост, белтък, сол, други, а под 

микробиологични показатели да се има предвид показатели, свързани с безопасността на 

продуктите- микроорганизми или техните токсини, или метаболити в количества, 

представляващи неприемлив риск за човешкото здраве.  

Броят и видът на изследваните артикулите са по преценка на участника, като 

зададените в образеца на техническото предложение (  Образец 3) продукти са примерни. 

Формирането на точките на изпитванията (Тизп) се изчислява по следната формула. 

Тизп = ( бр. изпитвания ОРП*1) + ( бр. съответствия РПС *2) + ( бр. изпитвания 

ФХП*3) + ( бр. изпитвания МБ *4) 

Оценката по показател мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасността 

и съответствието на хранителни продукти при изпълнение предмет на поръчката / П2/ се 

формира на  база получен брой  точки от оферираните от участниците изследвания на 

артикулите обект на доставка по следния начин: 

           Получен брой точки ( Тизп ) , които ще се представят за изпитвания,  
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                     от съответния участник,         

П2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- х  50 

 най- голям  брой точки ( Тизп ) 

Максималния брой точки, които може да получи кандидатът е 50. 

Точките за всяка група показатели за изпитвания се определя по следния начин  

- ОРП - Органолептични показатели – 1 точка за всяко оферирано изпитване 

* Всички оферирани изпитвания от тази група се сумират и се умножават по 

съответните точки за ОРП. За едно изпитване се зачита органолептични показатели 

включващи - външен вид, цвят, мирис и други без значение коя или кой органолептични 

характеристики са изпитани. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или 

няколко пъти на тримесечие. Оферираните изпитвания по показателя  ОРП не трябва да се 

отнасят за пресни плодове и зеленчуци. 

Пример: оферирани изпитвания за 5 артикули  по 2 изпитвания на тримесечие = 10 бр. 

изпитвания по ОРП - Органолептични показатели умножени по 1 точка = 10 точки получава 

участникът по показателя ОРП. Оферираните изпитвания по ОРП - Органолептични 

показатели могат да бъдат в границите от 5 до 147 бр.  

- РПС –Регламент пазарни стандарти Съответсвие с Регламент (ЕС) № 543/2011  -  2 

точки за всяко оферирано изпитване 

* Всички сертификати за съответсвия  от тази група се сумират и се умножават по 

точките за РПС. За едно изпитване се зачита съответствието на всеки продукт  по отделно. В 

един сертификат за съответствие могат да бъдет включени няколко артикула плодове и 

зеленчуци. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или няколко пъти на 

тримесечие. Оферираните изпитвания по показателя  РПС се отнасят само за пресни плодове 

и зеленчуци. 

 Пример: оферирани изпитвания за 10 артикули /продове и зеленчуци/ по 1 

изпитвания на тримесечие = 10 бр. изпитвания по РПС –Регламент пазарни стандарти 

Съответсвие с Регламент (ЕС) № 543/2011   умножени по 2 точка = 20 точки получава 

участникът по показателя - РПЗ Оферираните изпитвания РПЗ - Съответсвие с Регламент 

(ЕС) № 543/2011  могат да бъдат в границите от 10 до 148 бр. 

 

- ФХП - Физико- химични показатели – 3 точки за всяко оферирано изпитване 

* Всички изпитвания от тази група се сумират и се умножават по точките за ФХП. За 

едно изпитване се зачита всеки показател по отделно. Един артикул може да бъде изпитан по 

различни показатели. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или 

няколко пъти на тримесечие по един или няколко избрани от него Физико- химични 

показатели. 

Пример: оферирани изпитвания за 10 артикули ,като всеки ще бъде изпитван по 2 

различни показатетеля  , = 20 бр. изпитвания по ФХП - Физико- химични показатели  

умножени по 3 точка = 60 точки получава участникът по показателя - ФХП Оферираните 

изпитвания по ФХП - Физико- химични показатели могат да бъдат в границите от 5 до 147 

бр. 

 

- МБ - Микробиологични показатели – 4 точки за всяко оферирано изпитване 
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* Всички изпитвания от тази група се сумират и се умножават по точките за МБ. За 

едно изпитване се зачита всеки показател по отделно. Един артикул може да бъде изпитан по 

различни показатели. Участникът може да оферира да изпита даден артикул един или 

няколко пъти на тримесечие по един или няколко избрани от него Микробиологични 

показатели. Пример: оферирани изпитвания за 10 артикули ,като всеки ще бъде изпитван по 

2 различни показатетеля  , = 20 бр. изпитвания по МБ - Микробиологични показатели  

умножени по 4 точка = 80 точки получава участникът по показателя – МБ. Оферираните 

изпитвания по МБ - Микробиологични показатели могат да бъдат в границите от 5 до 147 бр. 

* Забележка : В случай, че за някое от  тримесечията от срока на договора 

Изпълнителят не предостави на Възложителя в срок до 10-то число на месеца, следващ всяко 

изминало тримесечие, протоколи за изпитване и/или сертификати за сътоветствие за пресни 

плодове и зеленчуци за посочения в Техническото предложение брой артикули от предмета 

на договора, издадени през съответното изминало тримесечие на името на изпълнителя или 

предостави протоколи или сертификати за по-малък брой артикули или за по-малък брой или 

други по вид показатели, Възложителят има право едностранно да развали договора, както и 

на неустойка равна на 10 % от стойността на доставките през съответното  изминало 

тримесечие. При разваляне на договора на горното основание Възложителят има право да 

получи и  неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора. 

 

Характерът на предмета и обема на доставката (хранителни продукти за нуждите на детски 

заведения), пряко относими към човешкото здраве, обосновава правото на възложителя да 

поиска от участниците да докажат своята компетентност и опит при определянето на броя 

органолептични показатели, микробиологични и физико-химични показатели на продуктите 

и сертификати за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, обект на поръчката, от 

съществено значение за здравето и безопасността на потребителите. Възложителят е 

определил минимален изискуем брой изпитвания по различните показатели, като ги е 

съобразил с потенциалните рискове за живота и здравето на хората и честотата на тяхното 

възникване, породени от естеството на всеки продукт като: състав, включително наличие на 

среда, подходяща за развитие на микроорганизми над допустими стойности; срок на годност; 

съответствие със стандарти; начини на съхранение и транспорт и др.   

Възложителят изисква от участника да покрие минималните изисквания за брой 

изпитвания и по възможност да предложи изпитвания, с които да надгради системата си за 

контрол на съответствие чрез офериране на  брой изпитвания, надвишаващи минималния, 

при честота, съобразена с различните видове продукти и потенциалните им рискове за 

развала и опасност за човешкото здраве. 

Този подход е гаранция за възложителя, че конкретният потенциален изпълнител 

разбира и управлява адекватно качествените показатели  на доставяните хранителни 

продукти по време на изпълнение на договор. 

Участник, в чието техническо предложение не са оферирани  минимум 15 бр. изпитвания по 

органолептични, микробиологични и физико-химични показатели /за  всеки тип показател по 

пет изпитвания/ за артикули обект на поръчката с изключение на пресни плодове и 

зеленчуци и минимум 10 броя сертификати за съответствие с пазарните стандарти на 

Европейския съюз за пресни плодове и зеленчуци съгласно чл. 12, 13 и 14 на Регламент (ЕС) 

№ 543/2011 - приложение III на Регламент (ЕС) № 543/2011 за 10 бр. различни артикули се 

отстранява от процедурата. 

 

 

   Настоящата методика се прилага при оценяване на всеки един от участниците  
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Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 

получи една оферта е 100 (сто) точки. 

 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Общи положения 

 

1. Всеки участник може да представи само една оферта в един оригинален екземпляр, която 

отговаря на условията и изискванията на настоящата документация и ЗОП. 

2. Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на възложителя. Не се 

допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на 

технически характеристики, цени или други елементи от офертата. 

3. Допуска се участие на подизпълнители. 

4. Офертата трябва да е четливо написана на български език, да няма механични или други 

явни поправки по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат. 

5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. 

6. Офертата трябва да включва подробно описание на предлаганите от участника условия за 

изпълнение на поръчката.  
7.  Подаването на оферта за участие, означава, че участникът се е запознал и приема изцяло 

всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за 

обратното ще доведе до отхвърляне на офертата. 

8. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 

9. Лице, което участва като в член на обединение, подало оферта, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 

или да оттегли офертата си. 

11. Срокът на валидност на офертите е 3  (три) месеца, считано от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите. 

12. Документацията за участие се публикува в профила на купувача. 

13. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид. 

Подаване на офертата 

1. Офертата се подава от участника или от упълномощен от него представител – лично 

или чрез пощенска или друга куриерска пратка са обратна разписка на адреса, посочен в 

Обявлението за обществена поръчка. 

2. Ако участникът изпрати офертата си чрез пощенска или друга куриерска пратка са 

обратна разписка, разходите за изпращането, както и рискът от забава или загубване на 

офертата са за сметка на участника. 

3. Офертите могат да се подават всеки работен ден в срока, посочен в Обявлението за 

обществената поръчка. 

4. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка върху която се посочва: 

 

 

ДО 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
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РАЙОН „КРАСНО СЕЛО” 

бул.“Цар Борис III  “ №124 

 

ОФЕРТА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на хранителни стоки на едро за нуждите на детските заведения и детската 

кухня на територията на район "Красно село" 

Наименование на участника: ........................................................................ 

Участници в обединението (когато е приложимо): .................................... 

Адрес за кореспонденция, телефон:.............................................. 

Факс и електронен адрес (по възможност): ................................. 

 

5. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

5.1. подател на офертата; 

5.2. номер, дата и час на получаване; 

5.3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

6. При получаване на офертата върху запечатаната непрозрачна опаковка се 

отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се 

издава документ. 

7. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка в нарушена цялост. 

8. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти 

пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. В тези случаи 

не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. 

 

 

Съдържание на офертата 

 

Запечатаната непрозрачна опаковка задължително трябва да съдържат: 
 

1.Опис на представените документи – Образец № 1. 

2. Информация, относно личното състояние и критериите за подбор: 

2.1.  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
ЕЕДОП за всеки от членовете в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката (Образец № 2); Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, 
Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен 
вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка за целите на 
участието в настоящата процедура следва задължително предоставяне на ЕЕДОП в 
електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ 
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 
Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем 
формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по 
чл. 40 от ППЗОП. 
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2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо;  

2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП /в случай, че участникът е обединение/; 
3. Техническо предложение , съдържащо: 

3.1.  Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

3.2.  Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

Възложителя,– Образец № 3; 

3.3     Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 

№4 

3.4.  Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5; 

3.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (по преценка на 

участника) - Образец № 6; 
           3.6. Таблици за съответствие  (по образец № 7), които следва да бъдат подадени за 

всички артикули, включени в предмета на поръчката. Посочените характеристики на 

отделните продукти трябва да отговарят на действащото законодателство в областта на 

храните, както и на изискванията описани в Техническите спецификации на възложителя за 

всеки продукт поотделно. При липса на подадена таблица за съответствие за един или повече 

артикули или несъответствие с  техническото задание на възложителя участникът се 

отстранява от участие. Характерът на предмета на доставката (хранителни продукти), пряко 

относими към човешкото здраве, обосновава правото на възложителя да поиска от 

участниците да докажат своята компетентност и опит при определянето на това, кои 

органолептични,микробиологични, физико-химични и др. показатели  на продуктите, обект 

на поръчката са от съществено значение за здравето и безопасността на потребителите, като 

ги посочва еднозначно в таблица за съответствие. Изброяването на характеристики на 

отделните продукти, по начин съответстващ на  изискванията на  възложителя и закона, 

доказва компетентност и запознатост на участника с техническата спецификация на  

възложителя и действащото законодателство в областта на храните. 

       3.7. Протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от 

поръчката (с изключение на пресни плодове и зеленчуци), съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, за 

доказване на постигната еквивалентност при удовлетворяване на изисквания, определени в 

техническата спецификация на възложителя и описанието на предмета на поръчката, 

отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследваните артикули, които са 

оферирани и описани в техническите спецификации  на участниците. За доказване на 

сътоветствие на оферираните пресни плодове и зеленчуци с изискванията на техническата 

спецификация, участниците представят сертификати за контрол на сътоветствието, издадени 

от БАБХ. Предоставените протоколи и сертификати трябва да са издадени на името на 

участника до 60 /шестдесет дни/ преди датата на подаване на офертите и да се отнасят за 

оферираните от кандидатите продукти, описани в техническите спесификации, част от 

Техническото предложение. За пресни плодове и зеленчуци, които не са в най-масово 

предлагане, представляващи артикул № 79,104,105,106,109,111,112,113,114,115,117 от 

пълното описание на предмета на поръчката,  представените от участника сертификати за 

контрол на съответствието могат да бъдат издадени до 12 (дванадесет месеца) преди датата 

на подаване на офертите. Като обективно доказателство за съответствие на  оферираните 

показатели на отделните продукти в  „Таблиците за съответствие „(по образец № 7) с 

изискванията към тях, възложителят се възползва от правото си да изиска от участниците 

представянето  на протоколи от изпитвания (с изключение на пресни плодове и зеленчуци) и 

сертификати за контрол на съответствието за пресни плодове и зеленчуци. Тези документи са 

доказателства за съответствието с поставените в техническата спецификация изисквания  и 

оферирани в „Таблиците за съответствие„(по образец № 7) показатели по отношение на 
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конкретен офериран хранителен продукт, за който акредитирана лаборатория да удостовери 

след изпитването, че продуктът отговаря на определени, предварително заложени 

изисквания, както и че притежава конкретни органолептични, физико-химични, 

микробиологични и др. свойства и качества. По отношение на пресни плодове и зеленчуци се 

представят сертификати за контрол на съответствието издадени от от ОДБХ. по Наребда 16 

от 28.05.2010. 

Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да доставя хранителни продукти от 

вид и с производител, съответстващ на оферираните. В случай, че при изпълнение на 

договора се наложи доставка на продукт от различен производител, то изпълнителят следва 

да уведоми за това възложителя като предостави и протоколи за изпитване / сертификати за 

съответствие напресни плодове и зелунчуци, доказващи съответствие на новия артикул с 

техническата спецификация и представената с офертата таблица за съответствие. 

Изискване за представяне на протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за 

всеки продукт от предмета на поръчката (с изключение на пресни плодове и зеленчуци) и 

сертификати за контрол на съответствието (за пресни плодове и зеленчуци) съгласно чл. 52, 

ал. 1 от ЗОП,  гарантира на възложителя, че конкретният участник може и е компетентен да: 

докаже съответствие с оферираните от него характеристики/стойности и показатели в 

„Таблиците за съответствие„(по образец № 7), да подбере правилната лаборатория 

/акредитирана за конретния продукт и показател/, която да извърши изпитванията и да 

разчете правилно получените от лабораторните изпитвания резултати.   

         Съответствието с изискванията за безопасност и изискванията, посочени в техническата 

спецификация, може да се докаже и с други подходящи средства, които удовлетворяват 

възложителя. 

При липса на представени протоколи от изпитване, съответно сертификати за 

сътоветствие за пресни плодове и зеленчуци, или на други доказателства за съответствие,  

които удовлетворяват възложителя, за един или повече артикули  от предмета на поръчката  

участникът се отстранява от участие. Участникът се отстранява от участие и в случай, че  

представените документи не доказват постигната еквивалентност при удовлетворяване на 

изисквания, определени в техническата спецификация на възложителя и описанието на 

предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието на изследваните 

артикули, които са оферирани и описани в техническите спецификации  на участниците за 

един или повече артикули от предмета на поръчката. 

 

4. Ценово предложение (Образец № 8), в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри”. 

* В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за 

изпълнението на обществената поръчка.  

Извън плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква 

информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде 

в офертата си “Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или 

части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

 

Изисквания към документите  

 

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 
функции или упълномощени за това лица и трябва да бъдат подпечатани. Във втория случай 
се изисква да се представи пълномощно за изпълнението на такива функции. 
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2.  Всички документи, се представят в оригинал или копие, заверено от участника 
собственоръчно с текст: „Вярно с оригинала” , подпис и печат; 
3.  Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език. 

4.  Ако в предложението са включени документи на чужд език, то следва да са 

придружени от превод на български език. 

5.  Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни 

представители по закон, трябва да представят и да поставят в плика с офертата изрично 

пълномощно, подписано от лицето (лицата), оторизирано/и по закон да представлява/т 

участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български 

език. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 
подпише и подаде офертата и да представлява участника в процедурата. 

Представяне и приемане на документи  

 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис“ ІІІ 

№124, фронт офис – деловодство, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа до 

изтичане на крайния срок, съгласно обявлението.  

Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай, че се използва друг 

начин за представяне, различен от посочения. 

 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в 

процедурата и се връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват 

във входящия регистър. 

 

 

VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

Разяснения: 

 

1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението 

и  документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичането на срока за 

получаване на офертите.  

2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не 

по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. Разясненията се предоставят чрез 

публикуване на профила на купувача /интернет адрес: 

http://www.krasnoselo.net/content.php?cntid=181. 

Средства за комуникация: 

1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура, са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между 

Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, чрез 

пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по факс или по 
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електронен път – на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис. 

За получено ще се счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника 

адрес за кореспонденция, номер на факс или електронен адрес.  

2.  Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за 

редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено 

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

3. Когато адресатът е сменил своя адрес/факс и не е информирал своевременно за това 

ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 

уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача. 

VII. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, 

която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в Обявлението за 

обществената поръчка в сградата на Столична община район „Красно село” . При 

промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 

писмено. 

При отварянето на офертите имат право да присъстват участници в 

процедурата лично или чрез упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масова информация. Представител на участника се допуска след 

удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.  

 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 

да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

След извършването на описаните по-горе действия, приключва публичната част от 

заседанието на комисията, като същата продължава своята работа в закрито заседание. 

На закритото заседание комисията разглежда документите за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

 

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща 

същия на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 

които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

Гореописаната възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 

установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 

когато това не води до промяна на техническото предложение. 
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След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. 

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на 

проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или 

допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не 

могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. 

 Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 

комисията уведомява участниците и обявява в „Профил на купувача“, датата, часа и мястото 

на отваряне и оповестяване на предлагани ценови параметри.  

 

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на 

офертите по методиката, описана в раздел IV, като в срок до 10 (десет) дни след 

приключване на работата на комисията и утвърждаване на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие 

в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.  Възложителят изпраща 

на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му. 

 

Забележка: 

В случай, че решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в чл. 43, 

ал. 2 от ЗОП, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. 

Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

1. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената при условията и 

сроковете на чл. 112, ал. 6 ЗОП, с участника, определен за изпълнител. 

2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, определен за изпълнител. 

3.  Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията 

по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена 

поръчка. 

4. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 
е длъжен да: 
5.1  изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП, във връзка с чл. 50 от ЗОП; 
5.2  представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
5.3 извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 
което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 
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6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 
изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5 
7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 
  7.1 откаже да сключи договор; 
  7.2 не изпълни някое от изискванията на т. 5; 
  7.3 не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
8. При условие, че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен 
предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването й, но към момента на 
изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила 
решение за избор на изпълнител,при изпълнение на изискванията на чл.116 от ЗОП, то 
възложителят има право да удължи срока на договора до сключване на договор за 
изпълнение на новооткритата поръчка, но не с повече от 12 месеца.  

Гаранция за изпълнение на договора 

Участникът, определен за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 3% от стойността на договора.  Гаранцията се предоставят в една от следните 

форми:  

-  парична сума – чрез превод по следната банкова сметка на възложителя: 

BG15SOMB91303324913901      BIC  SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон Красно село. 

- банкова гаранция;  

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя.  

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  Условията и сроковете за задържане 

или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за обществена 

поръчка.  

 

Договор за подизпълнение 

 

1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата, което не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение 

на договора за обществена поръчка. 

2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите нямат 

право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по изпълнението на 

договора с посочени: име, телефон за връзка, факс и ел. адрес. 

4.  При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по- горе. 

1.  Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 
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1.1.  за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

1.2.  новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка. 

 


