
 

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
1. Предмет на обществената поръчка —Доставка на плодови и зеленчукови консерви както следва: 

От бюджета на дейност "Образование" 
1. ДГ " Велимира " 
2. ДГ "Еделвайс" 
3. ДГ "Десислава"  
4. ДГ "Т. Савичева" 
5. ДГ "Слънце" 
6. ДГ "Кремена"  
7. ДГ "Червената шапчица" 
8. ДГ " Едгар Бороу". 
 

От бюджета на дейност "Здравеопазване" 
1. Детска ясла "Слънчев рай"  
2. Детска ясла „Приказка“ 
3. Млечна кухня „Бонбон“ 
4. Млечна кухня „Слънчо“ 
 

3.Анализ и обосновка на необходимите количества и финансови средства: 
 
Бюджет " Образование" - общо необходими –49000 лв. с ДДС. 
По счетоводна справка, която обхваща периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 общата сума, разходена от детските заведения 
на Район "Тракия" за една година е 39045,67 лв.  
Обектите за доставка са осем и са упоменати в Раздел 1. - Предмет на обществената поръчка. 
Поради колебанията на цените на хранителните продукти и опита от последните сключени договори, който показва 
изчерпване на договорените суми преди срока на договора, предлагаме, да се предвиди резерв във връзка с възможно 
увеличение на цените в размер на 1.25. При тези показатели, сумата за 1 година от бюджет "Образование" следва да 
нарасне на 48807 лв. с ДДС. Общо необходима сума 49000 лв. с ДДС. 
 
Бюджет " Здравеопазване" - до 16000 лв. с ДДС  
По счетоводна справка, която обхваща периода от 01.01.2015 до 31.12.2015 общата сума, разходена от функция 
„Здравеопазване“  за една година е 9511,19лв. с ДДС.  Капацитетът на детски кухни, детска ясла „Слънчев рай" и детска 
ясла „Приказка“ се запазва и през следващата година. Поради резките колебания на цените на хранителните продукти и 
опита от последните сключени договори, който показва изчерпване на договорените суми преди срока на договора, 
предлагаме, да се предвиди резерв във връзка с възможно увеличение на цените в размер на 1.25. При тези показатели, 
сумата за 1 година от бюджет "Здравеопазване" следва да нарасне на 11900 лв. с ДДС. Необходимата сума е 12000 лв. с 
ДДС. 

4. Стойност на обществената поръчка 
Обща стойност на договора   - 61000 лв с ДДС за 1 година, в това число: 

Бюджет " Образование" - до 49000 лв. с ДДС и  Бюджет " Здравеопазване" – 12000лв. с ДДС Предлагаме: 

За по- голяма гъвкавост, единичните цени на артикулите да се обвържат с цените на САПИ и да се актуализират 
ежемесечно. 
В договорът да се предвиди възможност при изчерпване на стойността на една от дейностите /„Образование или 
„Здравеопазване“ договорът автоматично да се прекрати. 
 
5.Бюджетна наличност - § 10-11 храна 
6. Изисквания към продуктите: 
Общи изисквания: 

Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на: 

 Закона за храните; 

 Наредба №1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните; 

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

 Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 

в детските заведения и училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и 

детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 

 Наредба №2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения 

и детските кухни; 

 Наредба №23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; 

 Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните от 04.12.2014г.; 

 Наредба№16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци; 



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

човека  от 04.10.2002 г.; 

 Наредба №5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в 

храните; 

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца от 25.03.2003 

г.; 

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение от 15.11.2002 г.; 

 Наредба №16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено 

бързоразвалящите се хранителни продукти от 19.10.1984 г.; 

 Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните; 

 Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях; 

 Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или Европейско техническо 

одобрение (със или без ръководство), или Признати национални технически спецификации (национални 

стандарти), 

както и на всички други законови и подзаконови актове, относими към изпълнение на поръчката, съобразени със 

спецификата на доставката. 
Специфични изисквания към хранителните продукти: 
Доставяната стока да съответства на изискванията на Наредба №6  от 10.08.2011 за здравословното хранене на деца от 3 
до 7 години на МЗ  , на Наредба №9 от 16.09.2011г.  за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните,предлагани в детските заведения,училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 
училища и на детските заведения,както и към храни,предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици на 
Министерството  на Министерство на земеделието и храните, както и на Наредбите на Министерски съвет  за изисквания 
към групи храни и  конкретни храни. 
Да извършва доставките два пъти месечно, до всеки посочен в договора обект. 
Заявката за дейност "Образование"се предава от МОЛ на детското заведение до фирмата - доставчик веднъж седмично, 
разпределена на две доставки. Количествата могат да се коригират при рязка промяна в броя на децата. 
За дейност "Здравеопазване"  заявката се предава от домакин на детски ясли и домакин на детски кухни до фирмата - 
доставчик веднъж седмично, разпределена на две доставки. Количествата могат да се коригират при рязка промяна в броя 
на децата.  Отделни фактури се издават за детски кухни и за детски ясли.  Изпълнителят предава стоката на материално- 
отговорното лице в детското заведение /закупчик или домакин/, съпроводена със стокова разписка, двустранно подписана. 
В нея се отразяват следните реквизити: наименование на обекта, асортимент, количество, единична цена и сума. 
На основание на стоковите разписки се издава една фактура за месеца на всяко детско заведение / обект/.  Всеки продукт 
да има ясно отпечатан етикет със срока на годност.  Доставените продукти да са в добър търговски вид, да не съдържат 
химични вещества повече от допустимите количества.  Изпълнителят е длъжен строго да спазва асортимента, 
разфасовките  и цените на заявените продукти  При стоки с явни дефекти, закупчика връща стоката в момента на 
доставката и отразява това върху стоковата разписка.  При стоки със скрити дефекти, се уведомява фирмата, която в 
рамките на 6 часа е длъжна да подмени стоката с годна такава.  
Продукти като захар,брашно,сол да не се доставят влажни или на буци. 
Доставените продукти да са със срок най-малко 3месеца преди  на изтичането му. 
Подробните изисквания към всеки артикул  са посочени в таблицата,която е неразделна част от настоящата техническа 
спецификация. 
При транспортирането на храните се спазват изискванията на Приложение ІІ,глава ІV на Регламент /ЕО/№85282004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004г,относно хигиената на храните  /ОВ L 139,30.04.2009г./ и глава 
трета,раздел ІV на Наредба №5 от 2006г. за хигиената на храните. 
Да е спазено изискването опаковките да са от материали,които не пренасят в храната свои съставни части в 
количества,които представляват опасност за човешкото здраве. 
Етикетът върху стоката да бъде изписан на български език и да дава точна информация за съдържанието на продукта и 
срока на годност. 
Лицата,извършващи доставките в детските заведения трябва да са преминали предварителен и периодичен медицински 
преглед по установения за това ред. 
Предвид възрастта на децата доставяните храни не трябва да съдържат генетично модифицирани организми,независимо 
дали има разрешение за пускане на пазара по утвърдения от закона ред. 
 
7.Изисквания към изпълнителя 

1. Участникът трябва да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обособената 

позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните 3 /три/ години от датата на подаване на 

офертата дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката - предмета на обособената позиция, за 

която участва 

Забележка: Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от „Групата храна" по смисъла на параграф 

1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи храни", а именно: храни, обединени на базата на техния произход и състав. 

Обемът на сходните по вид дейности за тази обособена позиция следва да бъде: минимум 61 000 лв. с ДДС. 

 

2. Участниците следва да разполагат с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или търговия на 

едро с всички хранителни продукти (от неживотински произход), обект на поръчката, който обект следва да е 

регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ. 

3. Участниците следва да разполагат с минимум 2 /две/ технически изправни специализирани транспортни 

средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Транспортните средства, предвидени от участника за 

доставка на продукти, предмет на поръчката трябва да са регистрирани от ОДБХ. 

4. Участникът следва да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 



или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката. 

Участникът сладва да има внедрена система за управление и контрол на качеството в съответствие с ISO 22000:2005 или 

еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет на поръчката. 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ 
 

1 Грах 

Без консерванти и 

оцветители,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 2065 

2 Гювеч 

Без консерванти и 

оцветители,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 246 

3 Домати 

Цели,небелени,без утайка,без 

консерванти и оцветители,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 5742 

4 Зелен фасул 

Без консерванти и оцветители,без 

утайка,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 2544 

5 Лютеница 

Без консерванти, оцветители и 

подсладители,непикантна,доставка в 

буркан ТО, произведена по браншиви 

стандарт или екв. ТО - 0.560  726 

6 Кисели краставици 

Цели,без консерванти , оцветителии 

подсладители ,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 296 

7 Паприкаш 

Без консерванти и 

оцветители,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 240 

8 Капия - печена 

Печена,белена,без консерванти и 

оцветители,доставка в буркани ТО ТО - 0.680 521 

9 Капия - маринова 

Маринована,цяла и нарязана,без 

консерванти и оцветители,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 25 

10 Кисело зеле 

Рязано,без консерванти , оцветителии 

подсладители ,доставка в буркан ТО ТО - 1.700 186 

11 Зелев лист 

Без консерванти , оцветителии 

подсладители ,доставка в буркан ТО ТО - 1.700 20 

12 Доматено пюре 

Над 22%сухо вещество,от което 

минимум 80% домати, без 

консерванти, оцветители и 

подсладители, доставка в буркан ТО ТО - 0.560 36 

13 Стерилизирани гъби 

Цели/рязани,без 

консерванти,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 78 

14 Компот кайсия 

Без консерванти , оцветителии 

подсладители ,доставка в буркан ТО ТО - 0.680 176 

15 Компот праскова 

Белени,без консерванти , оцветителии 

и синтетични подсладители ,доставка 

в буркан ТО ТО - 0.680 116 

16 Компот ягода 

Без консерванти , оцветители и 

синтетични подсладители ,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 5 

17 Компот дюля 

Без консерванти , оцветителии и 

синтетични подсладители ,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 7 

18 Компот череша 

Без консерванти , оцветителии и 

синтетични подсладители ,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 5 

19 Компот сини сливи 

Без консерванти , оцветителии и 

синтетични подсладители ,доставка в 

буркан ТО ТО - 0.680 5 

20 Конфитюр асорти 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 517 

21 Конфитюр вишни 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 74 

22 Конфитюр череши 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 44 

23  Конфитюр праскови 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 86 



24 Конфитюр кайсии 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 71 

25 Конфитюр ягоди 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 137 

26 Конфитюр дюли 

От цели плодове и парчета над 60% 

плодово съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 29 

27 Мармалад шипков 

Шипков,над 60% плодово 

съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 413 

28 Мармалад асорти 

Асорти,над 60% плодово 

съдържание,до 50% добавена 

захар,доставка в буркан ТО ТО - 0.360 269 

29 Сок ананас 

100%ананас,до20% захарно 

съдържание,доставка в асептична 

картонена опаковка от 1 литър 1 л. 124 

30 Сок портокал 

100%портокал,до20% захарно 

съдържание,доставка в асептична 

картонена опаковка от 1 литър 1 л. 145 

31 Сок арония 

100%арония,до20% захарно 

съдържание,доставка в асептична 

картонена опаковка от 1 литър 1 л. 16 

32 

Замразен зеленчуков 

микс Натурален,клас І  кг. 17 

33 Грах замразен натурален,зелен среднозърнест,класІ  кг. 92 

34 Зелен фасул - замразен натурален,зелен ,класІ  кг. 10 

35 Замразени броколи 

Цвят характерен за зеленчука, без 

мирис на мухъл, без кисел вкус, без 

плесен, без повреди от болести и 

неприятели, целофанови или 

фолирани пликчета от 1 кг., като не се 

допускат механични примеси и 

вредители. Да отговаря на І качество. кг. 69 

36 Замразен карфиол 

Цвят характерен за зеленчука, без 

мирис на мухъл, без кисел вкус, без 

плесен, без повреди от болести и 

неприятели, целофанови или 

фолирани пликчета от 1 кг., като не се 

допускат механични примеси и 

вредители. Да отговаря на І качество кг. 79 

37 Замразени моркови 

Цвят характерен за зеленчука, без 

мирис на мухъл, без кисел вкус, без 

плесен, без повреди от болести и 

неприятели, целофанови или 

фолирани пликчета от 1 кг., като не се 

допускат механични примеси и 

вредители. Да отговаря на І качество.  кг. 5 

38 

Замразено брюкселско 

зеле 

Цвят характерен за зеленчука, без 

мирис на мухъл, без кисел вкус, без 

плесен, без повреди от болести и 

неприятели, целофанови или 

фолирани пликчета от 1 кг., като не се 

допускат механични примеси и 

вредители. Да отговаря на І качество. кг. 3 

39 Сок ябълка 

100%ябълка,до20% захарно 

съдържание,доставка в асептична 

картонена опаковка от 1 литър 1 л. 1300 
 


