
 

 

Община Ихтиман 
   

 

Приложение №2 

                        

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА ПО ПОЗИЦИИ 

 

1. Цели на договора: 

 

                 Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за  отдел «Социален патронаж» на Община Ихтиман  
 

 

2. Изисквания за изпълнение и качество на доставките: 

Хранителните продукти да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти, да са  придружени с необходимите 

сертификати. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, 

производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно изискванията на  Наредба за изискванията 

за етикиране и представянето на храните. Да се спазва Закона за храните /доп., бр. 26 от 21.03.2014 г./, 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, НАРЕДБА 

№ 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 5 от 

25.05.2006 г. за хигиената на храните, НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. 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 (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) на МЗХ.              

              Доставката да се придружава от ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист за продуктите от 

животински произход и сертификат за произход и качество на всички хранителни продукти. 

               Доставките да се извършват при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. 

 

        3. Приложение № 2 – Техническа спецификация на хранителните продукти, които трябва да бъдат доставени. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ НА ХРАНИТЕ: 

 

1. Опаковките на храните не трябва да създават възможности  за замърсяването им или за преминаването в тях на чужди и 

опасни за  здравето на потребителя вещества; опаковките на предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени 

така, че да не позволяват промяна на храната 

2. При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителни стоки не се приемат. 



3. Стоките трябва да са етикирани на български език, не се допускат обозначения на етикета, които  заблуждават 

потребителя по отношение на характеристиката на храните, определена от тяхното естество, произход, идентичност, 

свойства, състав, трайност, начин на производство и употреба. 

4. При етикирането на хр.продукти да се включват: 

 данни за наименованието, под което храната се продава; 

 съставките на храната и тяхното съдържание; 

 трайността на храната и условията, при които трябва да се съхраняват; 

 нето тегло или обем; 

 име, седалище и адрес на производителя; 

 маркировка за обозначаване на партидата, към която принадлежи храната; 

 указания за употреба - ако е необходимо; 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА  

на хранителните продукти, отговарящи на БДС или на еквивалентни стандарти подлежащи на доставка 

 

 

 

Обособена позиция № 1 Месо и месни продукти, риба. 

 

 

Артикул 
Характеристика на продукта       

/ опаковка, разфасовка и др./   
мярка 

Приблизително 

прогнозно 

необходимо 

количество за 12м. 

от датата на 

сключване на 

договора  

Ед.цена  

без ДДС 

1.Пиле- замразено 

Без видими механични повреди  с тегло от 1.00кг. -

1.500 гр.отговарящо на изискванията по Наредба 

№9/16.09.2011г.;Регламент /ЕО/№543/2008 на 

Комисията от 16.06.2008г.отностно въвеждането на 

подробни правила за прилагане на 

Регламент/ЕО/№1234/2007 на Съвета по отношение 

на определени стандарти за предлагането на пазара 

на месо от домашни птици/ОВ L157,17.6.2008г.  кг 

30  

2.Месо  свинско  -бут 

От бут. Не се допуска наличие на сланина и 

сухожилия . Замразено или охладено без кост 

отговарящо на изискванията по Наредба 

№9/16.09.2011г.,добито от здрави животни в 

одобрени предприятия съгласно изискванията 

Приложение ІІІ на Регламент №853/2004/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

29.04.2004г.отностно определяне на специфични  

хигиенни правила за храните от животински 

произход –рафасофка от 1,000 до 3,000 кг. кг 

680  

3.Месо телешко-без кост 

Замразено или охладено ,без кост  отговарящо на 

изискванията по Наредба №9/16.09.2011г.,без 

видими тлъстини ,сухожилия кг. 

90  

4.Агнешко месо 

Замразено или охладено, отговарящо на 

изискванията по Наредба №9/16.09.2011г.,без 

видими тлъстини ,сухожилия кг 

4  



5.Кайма –по БДС 

Смес от свинско и  телешко месо, телешкото месо да 

е най-малко 60%,с ниско съдържание на сол и 

мазнини специфичен цвят,да отговаря на Наредба 

№9/16.09.2011г. кг 

2  

6. Кайма 70% телешко и 30% свинско кг 
700  

7. Колбаси /малотрайни/ Разфасовка 0,300 кг кг 

90  

8.Пастет   

Еднородно смляна маса, специфичен вкус, в метални  

кутии с тегло 0,180 кг.да отговаря на изискванията 

по Наредба №9/16.09.2011г. бр 

150  

9. Риба скумрия филе 

Замразена да бъде добре почистена от кожа 

,гръбначни кости и вътрешности,филитирана или 

нарязана на парчета – по Наредба №9/16.09.2011г. кг 

3  

10.Риба –  БЯЛА филе 

 Замразена да бъде добре почистена от кожа 

,гръбначни кости и вътрешности,филитирана или 

нарязана на парчета – по Наредба №9/16.09.2011г. кг 

180  

11. Риба скумрия-чистена замразена кг 15  

12. Риба скумрия с глави замразена кг 110  

13. Риба консерва в метални  кутии с тегло 0,180 кг. бр 150  

14. Пилешки дробчета Замразени, Разфасовка 1,000 кг. кг 
100  

15. Пилешки воденички Замразени, Разфасовка 1,000 кг. кг 
50  

16. Русенско варено в метални  кутии с тегло 0,180 кг. бр 
230  

17.Пилешко филе  

 Пил.гърди -Замразено,Разфасовано по 0,400 до 

1,000кг;Отговарящо на Наредба №9/16.09.2011г. кг 

110  

18.Пилешки бутчета  

Бледожълти, без повреди, размерите да отговарят за 

първо качество, замразени ,отговарящи на Наредба 

№9/16.09.2011г.  ;разфасофка по 1бр.пакет кг 

1300  

19.Пуешко филе 

Замразено,Разфасовано по 0,500 до 

1,000кг;Отговарящо на Наредба №9/16.09.2011г. кг 

3  

20. Заешко месо Замразено, без глави кг 
120  

21. Кренвирши  С цялостна опаковка кг 100  

22. Наденица С цялостна опаковка кг 150  

 

 

 

                                                                             



Обособена позиция № 2 Консерви, сухи бобови, зърнени 

 

 

1.Домати консерва  

Белени, стерилизирани, без утайка в буркани 

от 0.680гр.не трябва да съдържа консерванти, 

оцветители и подсладители не трябва да имат 

признаци на бомбаж и да не бъдат с нарушена 

херметичност. бр 

1540  

2.Грах консерва 

Цвят на зърната зелен  до жълто-зелен в 

метална кутия 0.800 кг. без оцветители и 

консерванти бр 

550  

3.Зелен  боб консерва  

Изчистени шушулки, прозрачна заливка без 

утайка в буркани 0.680 кг.клас «Екстра» или 

клас «І» - Регламент (EO) 912/2001 на 

Комисията от 10.05.2001г. бр 

630  

4.Гювеч консерва  

Без странични примеси в буркани 0.680 кг. Да 

няма признаци на бомбаж, да не са с 

нарушена херметичност. бр 

20  

5.Краставици мариновани 

Стерилизирани, без плододръжки и остатъци 

от цветове  в буркани 0.680 кг.С ниско 

съдържание на сол. бр 

380  

6.Доматено пюре  

С характерен цвят, в буркани 0.680 кг.22% 

сухо вещество. бр 

12  

7. Лютеница 

Еднородна пюреобразна в буркани от 0.300кг. 

до 0.350кг.   бр 

960  

8.Конфитюр 

буркан 0.350кг   - желиран продукт .Не се 

допуска захаросване. 60%плод – Наредба 

приета с ПМС №45 от 21.02.2003г. Не се 

допуска да бъде със съдържание на добавена 

захар над 50 %. бр 

120  

9. Конфитюр за диабетици Буркан по 0,290 кг без съдържание на захар бр 

25  

10.Мармалад  

В буркани от 0.330кг. Не се допуска 

захаросване. 60 % плодово съдържание. бр 

30  

11. Сладко 

В буркани до 0.330 гр. Не се допуска 

захаросване бр 

30  

12.Компот  

Плодове от един сорт, почистени от костилки 

в стъклени буркани от 0.680 гр. без бр 

150  



съдържание на подсладители и консерванти 

13.Зрял фасул 

В  плик по 1.000 кг., бял, без начупени зърна, 

без наличие на примеси и вредители, да 

отговаря на 1-во качество  кг 

150  

 

 

14.Зрял фасул лющен 

В  плик по 0.800 кг.,  без начупени зърна, без 

наличие на примеси и вредители, да отговаря 

на 1-во качество 

 кг 

25  

15.Леща 

В  плик по 1.00 кг.,  без начупени зърна, без 

наличие на примеси и вредители, да отговаря 

на 1-во качество   

160  

16.Ориз 

Да отговаря на първо качество. Не се 

допускат механични примеси и вредители. В 

опаковка по 1,000 кг. кг 

550  

17. Паприкаш Без странични примеси в буркани 0.680 кг. бр 
950  

18.Кисело зеле буркани 1.700 ТО бр 

250  

19. Зелеви листа консерва буркани 1.650 бр 60  

20. Лозови листа консерва буркани 0.680 бр 

30  

21. Замразен карфиол плик 2,500 кг кг 

40  

22. Замразен спанак плик 2,500 кг кг 

330  

23. Замразени броколи плик 2,500 кг кг 

40  

24. Замразени печени чушки плик 2,500 кг кг 

50  

25. Замразен зеленчуков микс Плик 2,500 кг кг 

70  

 

26. Замразен зелен  фасул  Плик 2,500 кг  кг 

50  

 

27. Замразен грах Плик 2,500 кг  кг 

50  



28.Замразени тиквички Плик 1,000 кг кг 
10  

 

29.Замразено брюкселско зеле Плик 1,000 кг кг 

10  

 

 

                                                                             

Обособена позиция № 3 Плодове и зеленчуци 

 

1.Домати  

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011  кг 

400  

2.Пипер зелен 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

200  

3. Пипер червен 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

50  

4.Зеле  

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

350  

5.Краставици  

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

70  

6.Тиквички 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

170  

7.Дини 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

80  

8.Банани 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

380  



9.Праскови 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

10.Моркови 

Да са цели, здрави, чисти без земя и други 

примеси, без повреди от вредители, да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, 

която съдържа етикет с данни за място на 

произход, име на производител или име на 

опаковчик – Наредби №6 /10.08.2011г. и №9 / 

16.09.2011г. кг 

450  

11.Ябълки  

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

  

12.Портокали 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

  

13. Мандарини  

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

100  

14. Брюкселско зеле 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 

 кг 

150  

 

 

 

15.Цвекло бяло 

 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 

 

 Кг. 

50  

16.Цвекло червено 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 

 

 Кг. 

5  



17. Кайсии 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

18.Картофи  

Да са цели, здрави, чисти без земя и други 

примеси, без повреди от вредители, да бъдат 

опаковани в чисти опаковки и маркировка, 

която съдържа етикет с данни за място на 

произход, име на производител или име на 

опаковчик – Наредби №6 /10.08.2011г. и №9 / 

16.09.2011г. кг 

5  

19.Дюли 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

10  

20.Лук ,кромид , зрял 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

1700  

21. Тикви 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

22. Пъпеши 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

930  

23.Зелен фасул 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

60  

24.Сини сливи 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

100  

25.Син домат 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

15  

26.Череши 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията кг 

20  



на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 

27.Грозде 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

100  

28.Круши 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

29. Манго 

 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 

 бр 

40  

30. Помело 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

31.Спанак 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

32.Праз лук 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

33.Зелен лук 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 бр/вр 

5  

34.Зелен чесън 

 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/201 бр/вр 

150  



35. Магданоз пресен 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 
бр/вр 

10  

36.Нектарини 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

10  

37.Ананас 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 Кг 

1400  

38. Копър пресен 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 бр 

10  

39. Гъби 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

5  

40. Карфиол пресен 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 кг 

150  

 41. Авокадо 

 

 Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011  бр. 

  

 

42.Целина листа 

 

 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 Бр./вр 

200  

 

 

 

43.Пащърнак 

Наредба№6/10.08.2011и Наредба 

№9/16.09.2011клас І съгласно изискванията 

на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара-Регламент№543/2011 Кг. 

5  

 

 

 

 



      Обособена позиция № 4  Мляко и млечни продукти 

 

1.Сухо мляко обезмаслено 

В целофанена или опаковка от фолио 

,разфасовка по 1,000 кг и 3,000 кг кг 

3  

2. Кисело мляко    с   2 % и 3.6 % масленост     

В пластмасови кофички по 0.400 

гр.;произведено в съответствие със стандарт 

БДС 12:2010 ,наблюдавано от комисията за 

контрол и качество ;Наредба №9/16.09.2010г. бр. 

120  

3.Сирене краве 

Бяло саламурено краве без растителни 

мазнини ,произведено в съответствие на 

изискванията БДС15:2010;Наредба 

№9/16.09.2011г.;разфасофка от 0.400кг. до 

0.500кг.   кг 

30  

4.Кашкавал - от краве мляко 

" Витоша" - добре узрял,   в полиетиленова 

опаковка от 0.400кг. до 0.500кг., произведен в 

съответствие със стандарт  БДС -14:2010-по 

Наредба №9/16.09.2011г. кг 

5  

5.Краве масло 

Над 82 % масленост опак. От 0,250 до 

0.500кг.;произведено от краве мляко,без 

растителни мазнини,произведено в 

съответствие на изискванията по БДС и 

Наредба №9/16.09.2011г. кг 

100  

6.Прясно мляко - краве масленост 2 %  и  3,6% 

В бут. PVC от 1.00 л по БДС регламент -

853/2004:произведено от сурово мляко,което 

отговаря на изискванията на приложение 

ІІІ,секцияІХ,глава І т.ІІІ/3/ Л. 

400  

7. Извара - обезсолена 

От краве мляко по 1,00 кг.без растителни 

мазнини  кг 

5  

8. Масло мандраджийско Здрава опаковка и ясни маркировки кг 5  

9. Сирене с растителни мазнини/имитиращ 

продукт Пластмасови кутии кг 

150  

10. Маргарин Разфасовка 0,250 кг бр 500  

11. Кисело мляко 2% масленост бр 3350  

 

12.Заквасена сметана  0.200  бр 

20  

 

  

 

 

 



     Обособена позиция № 5  Хляб и хлебни изделия 

 

 

V.ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ    

 

1. Хляб бял 

 

 0.650кг, без оцветители, със здрава опаковка 

и ясни маркировки  бр 

7000  

2. Хляб типов 

0,500 кг, без оцветители, със здрава опаковка 

и ясни маркировки Бр. 

1200  

3. Спагети 

В целофанени пликове по 0.400 гр. 

Произведени в съответствие на показателите, 

заложени в ТД на производителя, без 

оцветители, с ясни маркировки бр 

60  

4. Обикновени бисквити 

Повърхност релефна и характерна за 

асортимента, опаковка  0,330 гр бр. 

250  

4,1бисквити чаени 

Повърхност релефна и характерна за 

асортимента, опаковка  0,330 гр Бр 

20  

4,2.бисквити закуска 

Повърхност релефна и характерна за 

асортимента, опаковка  0,330 гр бр 

20  

5.Кори за баница 

Точени  с добра еластичност опаковка – 0,500 

гр. Без видими признаци на плесенясване, 

здрава опаковка. Бр 

20  

6.Козунак 

Със специфични вкусови качества. По 0,250 

гр бр 

200  

7. Брашно, утвърден стандарт Хартиени пликове по 1,000 кг кг 
50  

8.Брашно Хартиени пликове по 1,000 кг кг 
450  

9. Качамак Пликове по 0,400 кг бр 140  

10. Макаронени изделия/къси , дълги фигурки с 

различна форма,пълнозърнести. 

В целофанени пликове по 0.400 гр. 

Произведени в съответствие на показателите, 

заложени в ТД на производителя, без 

оцветители, с ясни маркировки бр 

200  

 

 

11.Макаронени изделия пълнозърнести 

 

 

В целофанени пликове по 0.400 гр. 

Произведени в съответствие на показателите, 

заложени в ТД на производителя, без 

оцветители, с ясни маркировки бр 

20  



12. Пшеница 

Зърно без мирис на плесен в полиетиленово 

пликче/екстра качество по 0,500 гр. без 

признаци на видимо плесенясване, без 

наличие на складови вредители бр. 

20  

 

 

13.Киноа 

 

 

 

Опаковка от 0.500кг. без мирис на плесен, без 

наличие на складови вредители 

 

 

 

 

кг. 

  

 

14.Амарант 

 

Опаковка от 0.500кг. без мирис на плесен, без 

наличие на складови вредители 

 

 

кг. 

  

 

15.Елда 

 

Опаковка от 0.500кг. без мирис на плесен, без 

наличие на складови вредители 

 

 

кг. 

  

 

16.Нахут 

 

Опаковка от 0.500кг. без мирис на плесен, без 

наличие на складови вредители 

 

 

кг. 

5  

 

17.Булгур 

 

 

 

Опаковка от 0.400кг. без мирис на плесен, без 

наличие на складови вредители 

 

 

кг. 

  

 

18.Фиде Без оцветители, опаковка от 0.400кг. бр 

5  

19.Боза Без подсладители, 0,300 л бр   

20.Кус-кус 

Без признаци на видимо плесенясване ,без 

наличие на складови вредители, опаковка от 

0.400кг. бр 

10  

21.Юфка 

Без признаци на видимо плесенясване ,без 

наличие на складови вредители, опаковка от 

0.400кг. бр 

2  

22. Юфка домашна 

Без признаци на видимо плесенясване ,без 

наличие на складови вредители бр 

30  

23.Питка 0,250 кг бр 200  

24.Овесени ядки 

Без признаци на видимо плесенясване ,без 

наличие на складови вредители, 0,400 кг бр 

60  

25.Грис Без признаци на видимо плесенясване ,без бр 80  



наличие на складови вредители, 0,400 кг 

26.Кроасани с плодов пълнеж Със специфични вкусови качества бр 80  

27.Кифла с мармалад Със специфични вкусови качества, 0,150 кг бр 30  

28.Кашкавалка Със специфични вкусови качества, 0,150 кг бр 150  

29.Милинки Със специфични вкусови качества бр 50  

30.Тутманик Със специфични вкусови качества, 0,170 кг Бр 70  

31.Вита баница Със специфични вкусови качества, 0,150 кг бр 520  

32. Домашна баница 0,240 кг бр 150  

33. Баница с пълнеж 0,240 кг бр 200  

34. Сиренка 0,150 кг бр 
200  

35.Бишкоти 

 0,200 кг  бр 

100  

 

 

 

     Обособена позиция № 6 Захарни изделия, подправки 

 

1.Кафява захар 

В целофанени пликове-без нарушена цялост, 

еднородни кристали, опаковка от 0.500кг. до 

1,00 кг ,етикитирана и маркирована съгласно 

наредбата за изискванията за етикирането и 

представянето на храните ,приета с 

ПМС№136/19.07.2000г. кг 

5  

2.Захар кристална  

 «Рафинирана бяла захар»или «Екстра бяла 

захар» при спазване на Наредбата за 

изискванията към захарите ,предназначени за 

консумация от човека,приета с ПМС 

№209/11.09.2002г.В целофанени пликове-без 

нарушена цялост, еднородни кристали, 

опаковка 1,00 кг ,етикитирана и маркирована 

съгласно наредбата за изискванията за 

етикирането и представянето на храните 

,приета с ПМС№136/19.07.2000г. кг 

50  

3.пудра захар 

В целофанени пликове по 0.400 

гр.Етикитирани и маркирани съгласно 

наредбата – ПМС 136/19.07.2000г. бр 

5  



4.Плодово руло Здрава опаковка и ясни маркировки бр 
520  

5. Халва  Тахан със специфичен цвят и вкус кг 
20  

6.Нишесте натурално –пшенично или 

царевично Без оцветители ,овкусители и консерванти бр 

290  

7. Захарни пръчки за украса Здрава опаковка и ясни маркировки бр 
40  

8. Локум Здрава опаковка и ясни маркировки, кутия бр 
130  

9.Мед -пчелен 

Да отговаря на Наредба за изисквания към 

пчелния мед предназаначена за консумация 

от човека ПМС 196/28,08,2012г, 0.250гр. бр 

5  

10.Чесън на прах Пликчета по 0,010 кг бр 

140  

11.Девисил Пликчета по 0,010 кг бр 

10  

12.Олио 

Слънчогледово с мазнини 99.9/100 - бистро 

без утайки, цвят до златисто жълт, 

пластмасова бутилка по 1.00л л 

850  

13.Оцет 

Винен, цвят до винено -червен бистър, без 

утайки в пластмасова бутилка по 0.700л бр 

20  

14.Сол готварска  

Йодирана, без механични примеси, в 

полиетиленови пликове по 1.00 кг кг 

100  

15.Червен пипер  

Без лютивина , хомогенен продукт в 

екструдирани с пликове /0.050 кг. бр 

420  

16. Маслини Без нарушена цялост и наличие на плесен кг 
40  

17 Зехтин Ехtra vergin 

1л съгласно регламент №2568/91 ЕС на 

комисията бр 

5  

18.Мая Здрава опаковка и ясни маркировки бр 
10  

19.Риган Пликчета по 0,010 кг бр 
10  

20.Чубрица  Суха в целофанени или фолирани пликчета  бр 
150  

21.Даф.лист 

Овални продълговати листа във фолирани 

пликчета 0.005 кг. бр 

120  



22. Канела 

Светло кафяв цвят, вкус характерен за канела,  

опаковка - в пликчета от литографиран 

станиол 0,010гр бр 

40  

23. Ванилия Пликчета в пергаментова опаковка 0.002 гр. бр 

100  

24 Сода бикарбонат  Фолирани пликчета по 0.100 гр бр 

10  

 

25. Черен пипер   Опаковка  по 0,010 гр. бр 

600  

26. Бакпулвер 

Хомогенен продукт в екструдирани с 

полиетилен пликове /0.010 гр. бр 

10  

27 .Кимион Здрава опаковка и ясни маркировки бр 

250  

28.Бахар Здрава опаковка и ясни маркировки бр 
100  

29. Целина Здрава опаковка и ясни маркировки бр 
250  

30.Морска сол Здрава опаковка и ясни маркировки кг 
10  

31. Пикантина Опаковка  по 0,090 кг бр 
50  

32. Босилек Опаковка  по 0,010 гр. Бр. 
10  

33. Джоджен Опаковка  по 0,010 гр. Бр. 
100  

 

34. Обикновенни вафли Цялостна опаковка   Бр. 

260  

 

35. Шоколадова вафла Цялостна опаковка Бр. 

260  

 

 

В склада на отдел «Домашен Социален Патронаж» на Община Ихтиман – краен  

получател да се доставя и приема само продукция клас първи или А,  

: в съответствие със Закона за храните /доп., бр. 26 от 21.03.2014 г./, 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, НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, НАРЕДБА № 9 от 16.09.2011 г. 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 (Загл. доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г.) на МЗХ.                 

 

 



 

Доставяните стоки да са в остатъчен срок на годност от 80% към момента на   

доставянето. Участниците трябва да се съобразят точно със зададените разфасовки на   

стоките.Такива разфасовки в настоящия момент има в търговската мрежа, те са масови   

и не поставят ограничителни условия пред участниците.    

     

 

 

-Участникът трябва  да разполага със сертификат за качество и годност на продуктите, като при поискване от 

Възложителя е длъжен да му представи оригинал. 

- Информация за източниците и произхода на продуктите. 

- Участникът следва да представи заверено/и копие/я от Удостоверение/я за регистрация на транспортното/ите 

средство/а, издадени от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и/или неживотински произход за храни 

вкючени в обособената позиция, за която участва.  

- Участникът следва да представи удостоверение по чл. 12 от  Закона за храните за регистрация на обекта/тите, с които 

участника разполага за производство, търговия на едро и/или дребно за храни, съответстващи на тези, включени в 

обособената позиция, за която участва,  издадено от БАБХ-ОДБХ– заверено копие.  

 

 

 

                                               Общи условия за всички групи храни 

 

   Общото количество на хранителните продукти, както и отделните доставки за съответните обекти се определят 

между страните по предварителна заявка. 

  След подаването на заявката, Доставчикът е длъжен да достави същата в склада на отдел «Социален патронаж» на 

Община Ихтиман в договорения срок. Приемането на стоката се извършва чрез складова разписка, подписана от страните 

при доставката на същата, като се предават и придружаващите я документи. Плащането на получените стоки става 

само по банков път. 

 

 

 

                                                                                    Изготвил:                        П* 

                                                                                              Красимира Балканджийска – Гл. специалист ДСП  

                                                                                              при община Ихтиман 

 

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
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