
ДГ 191    ” ПРИКАЗКА  БЕЗ  КРАЙ ”  

 град  София,    ул. „Мадарски конник” № 7  e-mail: dg_191@abv.bg    

 

Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за възлагане на обществена поръчка събиране на оферти с обява за доставка на 

хранителни продукти за нуждите на детска градина № 191 ”ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ” (ДГ 

191),  гр. София, ул. „Мадарски конник” № 7 

 

 

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1.1. Настоящата поръчка, следва да се изпълни чрез доставката на хранителните продукти, 

описани в Приложение № 1.1. настоящата Техническата спецификация, която след това 

ще бъде неразделна част от договора за изпълнение на поръчката.  

 

1.2. Посочените количества са ориентировъчни, като Възложителят си запазва правото да 

определя конкретните количествата от всеки хранителен продукт, които ще бъдат 

доставяни в съответствие със заявките си, като стойността на поръчваните храни не може 

да превишава посочената крайна стойност на договора.  

 

1.3. Възложителят си запазва правото да разширява и с други разновидности на стоки от 

видовете хранителни продукти, включените в Приложение № 1.1. от настоящата 

процедура позиции от стоки при заявките за доставка. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОСТАВКИТЕ 

 

2.1. Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на 

действащата нормативна уредба, относно производството и търговията с хранителни 

продукти. Доставката трябва да се осъществява чрез технически средства, гарантиращи 

качественото и срочно изпълнение – продуктите трябва да се съхраняват и транспортират 

в бази и транспорт, отговарящ на установените изисквания и на нормите, издадени от 

специализираните контролни органи. 

2.2. Предлаганите хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания:  

 да са първо качество и да са с доказан произход, като документи в тази посока 

следва да придружават всяка доставка; 

 да отговарят на нормативно-установените изисквания за качество и за безопасност 

при употреба от крайни потребители; 



 към датата на доставка продуктите да са в срок на годност, като не се допускат да 

имат по-малко от 30% от останалият срок за годност, съгласно поставената 

маркировка /напр. при срок на годност на продукта 10 дни, ще се приема 

доставената стока, ако са изминали най-много 3 дни от този срок/;  

 да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенни и други норми, 

установени от действащото в България законодателство. Обстоятелствата се 

доказват с документи, издадени от компетентни държавни органи (РЗИ, ДВСК, 

ДАБХ и др.). 

2.3. За констатирани доставки на хранителни продукти, които не отговарят на 

определените изисквания, съгласно документацията за участие, представител на 

възложителя вписва рекламацията в протокола /складовата разписка/ за приемане на 

доставката. Продуктите, които не са с изискваното качество и са описани в протокол 

/складова разписка/, следва да бъдат подменени от Изпълнителя в рамките на същия 

работен ден. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

 

3.1. Хранителните продукти да отговарят на БДС и/или на еквивалентни стандарти, да са 

придружени с необходимите сертификати. Всички хранителни продукти да са пакетирани 

и етикирани. Опаковките да са здрави с етикети на български език и да съдържат 

информация за вида на стоката, нейното съхранение, производителя, качеството, дата на 

производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за 

етикиране и представянето на храните (ДВ, обн. бр. 102 от 12.12.2014 г.). Хранителните 

продукти да отговарят на Закона за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиена на 

храните (ДВ, обн. бр.10 от 05.02.2016 г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, обн. 

бр. 65 от 23.08.2011 г.), изм. и допълнение ДВ бр. 87 от 5 ноември 2019 г., Наредба за 

именение и допълнение на Наредба  № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните 

изисквания към безопасността и качеството на храните, както и към храни, предлагани 

при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, обн. бр. 60 от 07.08.2012 г.), 

Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни, в сила от 01.09.2013 г., издадена от 

Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр. 28 от 19 март 2013 г., 

НАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите 

за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 

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

обн. ДВ, бр. 8 от 29.01.2021 г., в сила от 13.02.2021 г., както и други нормативни актове, 

свързани с предмета на поръчката. 

3.2. Всяка доставка да бъде придружена от ветеринарно медицинско свидетелство и 

експертен лист за продуктите от животински произход, както и сертификат за произход и 

качество на всички хранителни продукти.  

3.3. Стоките следва да са в срок на годност, от който да не са изтекли повече от 30 % към 

датата на която се доставят. 



3.4. Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни 

изисквания. 

 

 

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 

4.1. Доставката на хранителни продукти следва да се извършва до складовете на /франко/ 

на детска градина № 191 „ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ”, с адрес: гр. София, ул. „Мадарски 

конник” № 7. 

 

4.2. Хранителните продукти се доставят ежедневно, след предварителна писмена заявка от 

директора на ДГ 191. 

 

4.3. Хляб и хлебни изделия, мляко и млечни изделия се доставят до 10.00 /десет/ часа на 

деня, за който са заявени, а останалите заявени хранителни продукти - до 12.00 

/дванадесет/ часа на съответния ден. 

 

4.4. При всяка доставка, участникът следва да представя сертификати, издадени от 

акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 

съответствието на стоките със съответните спецификации сертификат или стандарти /ISO 

9001:2008, ISO 2200:2005/ или еквивалентни.  

 



 

Приложение 1.1. 

 

 

 

ПРОДУКТ Разфасовка Мярка Количество 

брашно бяло тип 500 кг. кг. 139 

домати консерва 0,800 кг  бр. 503 

месо мляно - състав св./тел. 60/40 кг. кг. 157 

лютеница по БС 0,300 кг. бр. 346 

макарони 0,500 кг. бр. 65 

масло мин. 82% масленост без хидроген. 
мазнини кг. кг. 162 

олио по БС л. л. 183 

ориз бял кг. кг. 180 

пилешки бутчета кг. кг. 185 

риба филе /бяла кг. кг. 301 

свинско месо без кост кг. кг. 360 

сирене бяло саламурено -без добавени 
хидрог. мазнини кг. кг. 415 

Хляб тип  "Добруджа" 0,650 кг. бр. 2764 

хляб пълнозърнест 0,650 кг. бр. 683 

ябълки кг. кг. 2250 

Яйца – размер L бр. бр. 3022 

Бакпулвер бр./ 0,010 кг. бр 202 

Банани кг. кг 1093 

Бисквити  без хидрог. мазнини 0,200 кг. бр 115 

Бисквити  пълнозърн. без хидрог. мазнини            0,200 кг. бр 320 

Боб бял кг. кг 55 

Брашно пълнозърнесто кг. кг 30 

Ванилия /прах/   бр. бр. 200 

Грах консерва  0,680 кг. кг 17 

Грис кг. кг. 71 

Грозде кг. кг. 205 

Дафинов лист бр. бр 35 

Девисил бр./ 0,010 кг. бр 61 

Джоджен бр./ 0,010 кг. бр 41 

Дини кг. кг. 400 

Домати кг. кг. 120 

Замразен грах кг. кг. 200 

Замразен спанак кг. кг. 82 

Замразен фасул кг. кг. 159 

Замразени зеленчуци кг. кг. 15 

Замразени чушки кг. Кг. 82 

Захар кг. кг. 218 

Зеле кг. кг. 335 

Зелен фасул консерва бр./ 0,680кг. бр. 18 

Извара кг. кг. 44 

Кайсии кг. кг. 100 



Картофи кг. кг. 930 

Карфиол кг. кг. 23 

Кашкавал кг. кг. 49 

Киви кг. кг. 145 

Киноа кг. кг. 1 

Кисели краставички  0,680 кг. бр. 30 

Кисело мляко 2%  0,400 кг. бр. 1746 

Кисело мляко 3.6%  0,400 кг. бр 2661 

Козунак кг кг 14 

Компот консерва  0,680 кг. бр 63 

Конфитюр  0,360 кг. бр 365 

Копър/пресен бр. бр 115 

Кус-кус 0,500 кг. бр 45 

Краставици кг. кг. 440 

Кромид лук кг. кг. 288 

Круши кг. кг. 205 

Кус-кус пълнозърнест кг. кг. 32 

Леща кг. кг. 55 

Лимони кг. кг. 71 

Лющен боб кг. кг. 6 

Лющена леща кг. кг. 7 

Магданоз/ връзка бр. бр. 517 

Макарони пълнозърнести 0,500 кг бр 120 

Мандарини кг. кг. 120 

Маслини без костилки кг. кг. 8 

Мая  0,042 кг. бр 40 

Мед чист кг. кг. 6,500 

Моркови кг. кг 375 

Месо пуешко кг кг 46 

Месо телешко без кост кг. кг. 30 

Мюсли Кг Кг 80 

Нишесте 0,060 кг. бр 188 

Натурален сок л. бр 230 

Овесени ядки кг. кг. 75 

Орехи белени кг. кг. 4 

Оцет 0,700 кг. бр 4 

Портокали кг. кг. 270 

Праз лук кг. кг. 27 

Праскови кг. кг. 180 

Прясно мляко 3% л. л. 906 

Пудра захар кг. кг. 1 

Пшеница кг. кг. 18 

Пъпеши кг. кг. 104 

Сирене топено кг. кг. 91 

Сливи  Кг Кг 10 

Сода бикарбонат 0,080- 0,100 кг. бр 38 

Сол кг. кг. 74 

Спагети 0,500 кг. бр 8 

Тиква кг. кг. 102 

Тиквички кг. кг. 22 

Тутманик със сирене бр бр 150 



Фиде 0,500 кг. бр 60 

Халва кг. кг. 52 

Цвекло кг. кг. 20 

Целина суха 0,009 кг. бр. 53 

Целина кг. кг 25 

Чай опаковка 20 ф. пак. бр 192 

Червен пипер 0,050 кг. бр 90 

Череши кг. кг 140 

Чесън кг. кг 9 

Чубрица 0,040 кг бр 77 

Чушки кг. кг. 19 

Шарена сол 0,040 кг. бр 34 

 


