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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

  

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА  

186 ДГ „ДЕНИЦА“ - РАЙОН “МЛАДОСТ” -  СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

 

Участниците трябва да изготвят своите оферти в съответствие с нормите на ЗОП, 

ППЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявата и настоящата документация за 

участие.  

 

Всички документи  в офертата следва да бъде прономеровани /т.е. последователно 

номериран/ и прошнуровани и подписани от участника. 

 

Офертата следва да съдържа: 

 

-  Заявление за участие – съгласно приложения образец към настоящата документация. 

 

-  Административни сведения – съгласно приложения образец към настоящата 

документация. 

 

- Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23, ал.6 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие 

от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; пълни доказателства за 

правоспособност и представителна власт; когато участникът е чуждестранно лице /съответен 

еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която 

са установени, които се представят в  официален превод, извършен от преводач, който е 

вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи 

за извършване на официални преводи. 

 

- Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата /ако е 

приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/. 

 

- При участници – обединения, които не са юридически лица - документ, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В случай, че 

обединението все още не е регистрирано в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, 

задължително се прилага и нотариално заверено копие от договора за създаване на 

обединението. 

 

-  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – съгласно 

приложен образец. 

 

- Справка за оборота от доставки, които са идентични или сходни  с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно чл.62, 

ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложения образец към настоящата документация. 

 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 /или 

еквивалент/, сертификат за внедрена система за управление и безпопасност на храните EN 

ISO 22000:2005 /или еквивалент/ - копия, заверени от участника /с „вярно с оригинала“/. 

Сертификатите трябва да бъдат  с област на приложение продажба и доставка на хранителни 
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продукти, издадени 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 – чл.64, ал.3  и ал. 5 от ЗОП - срока на 

валидност следва да е поне 3 /три/ месеца от датата на входиране на офертата. 

 

- Сертификат за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника копие/ - 

чл.64, ал.5 от ЗОП - документът следва да се представи на съответния чужд език заедно с превод на 

български език, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

 

- Доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол за съответствие - 

обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да съответства на продуктите, за които 

участникът подава оферта  – заверено копие на договор и заверено копие на заповед за акредитация. 

 

- Удостоверение по чл.12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите на участника 

за производство и търговия с храни, обхващащо всички групи храни –  копие, заверено от 

участника. В удостоверенията за търговия с продукти от животински произход трябва да 

бъде отбелязано, че участникът отговаря на изискванията на Регламент (EO) 852/2004, 

Регламент (EO) 853/2004. Удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните 

следва да бъдат издадени от съответната областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) по местонахождението на обекта след 01.01.2007 година;  

 

- Справка-декларация за собствени и/или наети транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 от 

ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

   Минимално изискване: участникът следва да разполага за нуждите на настоящата 

поръчка с минимум 2/два/ броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/ броя автомобили за 

превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Справката да е придружена с 

копие от регистрационните талони /а за несобствените автомобили – и копие от договорите 

за наем, лизинг или други, удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на 

участника за целия срок на настоящата поръчка/, с които се удостоверява собствеността на 

автомобилите /или съответно, разположението им на участника за нуждите на поръчката/, 

както и документи за общата товароносимост на специализираните превозни средства. 

Прилагат се задължително и валидни разрешителни за превоз на името на участника, 

съгласно изискванията на Българската агенция за безпопасност на храните /БАБХ/. 

Документите се представят като копие, заверено от участника. 

 

- Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката /чл.64, 

ал.1, т.6 от ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

 

-Декларация за ползване на подизпълнители - когато участникът предвижда участие на 

подизпълнители, всеки от тях трябва да представи горепосочените документи. 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: документите по-горе се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите 

се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор, с изключение на удостоверението по чл.12 от Закона за храните, което 

се представя от всички участници в обединението. 



3 

 

 

-  Ценово предложение  – съгласно приложен образец. 

 

 

Общи изисквания към участниците  

 

Изисквания за личното състояние на участниците:  

 

1. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП и за 

доказване съответствието с това изискване трябва да  представи:  

1.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП – съгласно 

приложения образец към документацията за участие; 

1.2. Когато участникът е обединение всяко физическо или юридическо лице, включено 

в обединението представя Декларация за липсата  на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 

и 7 от ЗОП. 

   

2. Участникът трябва да спазва предвидените забрани в Закона за мерките срещу 

изпиране на пари (ЗМИП) и в Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици, и за доказване на 

съответствието с това изискване трябва да  представи:  

2.1. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП за действителния собственик на 

дружеството; 

2.2. Декларация по чл.66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) за 

посочване на източника на паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение; 

2.3. Декларация по чл.3, т.8
1
 и 4

2
 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици. 

 

 

                                                 
1 3, т.8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се 

забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 

нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.” 
2 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

„3 не се прилага: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 

Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - 

физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 

физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 

собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.” 
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Специални изисквания към участниците 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1.1. Участниците трябва да имат разработена и внедрена система за анализ и контрол 

на критичните точки - НАССР система за управление на безопасността на храните. В 

случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по стандарт EN ISO 

22000:2005 или еквивалентен, с обхват на приложение доставка на храна и хранителни 

продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP 

система; 

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т.1.1. участникът трябва да 

представи: 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008 /или 

еквивалент/ и Сертификат за внедрена система за управление и безопасност на храните 

EN ISO 22000:2005 /или еквивалент/ - копия, заверени от участника /с „вярно с 

оригинала“/.  

Сертификатите трябва да бъдат с област на приложение продажба и доставка на 

хранителни продукти и да са издадени 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 /чл.64, ал.3  и ал. 5 от ЗОП/. 

- Сертификатът за акредитация на сертифициращата организация /заверено от участника 

копие/ - чл.64, ал.5 от ЗОП - следва да се представи на съответния чужд език заедно с 

официален превод на български език, извършен от преводач, който е вписан в списък на 

лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване 

на официални преводи. 

 

 

Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците: 

За доказване на своето икономическо и финансово състояние участникът трябва да 

представи Справка за оборота от доставки, които са идентични или сходни  с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно 

чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложения образец към документацията за участие; 

 

  

Изисквания за Технически и професионални способности на участниците:  

1.1. Участникът трябва да разполага със собствена или наета материална база - обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти на територията на Област София-

град, който е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните. 

1.2. За доказване съответствието с изискването по т.1.1. участникът трябва да 

представи Удостоверение по чл.12 от Закона за храните за регистрация на обекта/тите на 

участника за производство и търговия с храни, обхващащо всички групи храни –  копие, 

заверено от участника. В удостоверенията за търговия с продукти от животински 

произход трябва да бъде отбелязано, че участникът отговаря на изискванията на 

Регламент (EO) 852/2004, Регламент (EO) 853/2004. Удостоверението за регистрация по 

чл.12 от Закона за храните следва да бъдат издадени от съответната областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта след 01.01.2007 година. 
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2.1.Участникът следва да разполага за нуждите на настоящата поръчка с минимум 2/два/ 

броя хладилни автомобила и минимум 2 /два/ броя автомобили за превоз на хранителни 

продукти от неживотински произход.  

2.2. За доказване на съответствието с изискването по т.2.1. участникът следва да 

представи справка за автомобилите, с които разполага, придружена с копие от 

регистрационните талони /а за несобствените автомобили – и копие от договорите за 

наем, лизинг или други, удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на 

участника за целия срок на изпълнение на настоящата поръчка/, с които се удостоверява 

собствеността на автомобилите или съответно разположението им на участника за 

нуждите на поръчката/, както и документи за общата товароносимост на 

специализираните превозни средства. Прилагат се задължително и валидни разрешителни 

за превоз на името на участника, съгласно изискванията на Българската агенция за 

безопасност на храните /БАБХ/. Документите се представят като копие, заверено от 

участника. 

 

3.1. Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за качественото и 

професионално изпълнение на обществената поръчка; 

3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.1. участникът следва да 

представи Списък на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на 

поръчката /чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП/ – съгласно приложен образец. 

 

4.1. Участникът трябва да разполага и/или да има достъп до акредитирана лаборатория за 

изпитване и контрол за съответствие;  

4.2. За доказване на съответствието с изискването по т.4.1. участникът следва да 

представи доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол 

за съответствие - обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да 

съответства на продуктите, за които участникът подава оферта . 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 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 

обединението.   В този случай  участникът представя  - копие на договора за обединение, 

а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият.  

Когато участникът е обединение всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението трябва да представи:   

1.1. данни за ЕИК по  чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата; 

1.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП; 

1.3. Документите за подбор се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 

Когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, 

договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи на 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 
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БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено. 
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ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

от               ................................................................................................................. 

                                                  /пълно наименование на участника/  

с  ЕИК/ код по Булстат      ........................................ /или съответно, ЕГН за физ.лица/,  

със седалище и адрес на управление:   ................................................................................., 

представляван  от ........................................................................................ /трите имена/,  

 с ЕГН .................................,  в качеството на .........................................................  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: :„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, гр.София, 

СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4 като за целта подаваме настоящата оферта 

при условията и по реда на чл.187 – 188 във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 

1. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

обявата, които се отнасят до изпълнението на обществената поръчка, в случай че същата ни 

бъде възложена. 

2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

определени в приложения към обявата проект на договор.   

3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно: 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

(наименование на третото/тите лице/а, описание на ресурсите, които третото лице ще 

предостави на изпълнителя) 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка (в %) 

5. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и 

осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

        6.  В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще представим 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 000 /хиляда/ лева във формата на  

................................ /чл.111, ал.7 от ЗОП/. 

 

 

Град София 

Дата:                                                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

                                                                                             /имена, длъжност/ 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

във възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП  

с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, гр.София, СО - 

район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4 

 

1. Наименование на участника : 

…………………………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес за кореспонденция : 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

/пощенски код, град/ село, община, квартал, улица №/ бл., ап./ 

ЕИК : ........................................ , или съответно код по БУЛСТАТ: ........................ 

Телефон: …………………………………… 

Факс:………………………………………… 

Имейл :…………………………………………… 

3. Лице, представляващо участника по учредителен акт :  

................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

Лична карта .............................................. 

Адрес ....................................................... 

4.  Лице за контакти по поръчката : ................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

Телефон/ Факс  ........................................... 

ЕГН............................................ 

5.  Обслужваща банка на участника : 

...................................................................... 

IBAN …………………………………….. 

BIC ………………………………………… 

6.  Титуляр на сметката : ………………………………….. 

 

 

Дата:                                                                       ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 /имена, длъжност/  
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Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

по  чл.54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

в качеството си на ............................................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 

(име/ наименованието на участника) 

в качеството си на участник във възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ Деница, гр.София, СО - район “Младост“, 

ул. “Малкият принц“ №4 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1.   Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/  за престъпление по 

чл.108а, 159а-159г, 172, 192а, 194-217, 219-252, 253-260, 301-307, 321 и 321а, 352-353е от 

Наказателния кодекс; 

2.  Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за престъпление, 

аналогично на изброените  в т.1,  в друга държава-членка или трета страна; 

3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. за представляваното от мен дружество не е налице неравнопоставеност в случаите 

по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

5. представляваното от мен дружество не е:    

а) представяло документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;   

 6. лично  за мен няма конфликт на интереси
3
, който не може да бъде отстранен. 

                                                 
3
 Съгласно §2, т.21. от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители 

или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага 

по смисъла на 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (ЗПКОНПИ) и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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 Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

   

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

Дата, ..............................                                             Декларатор:             ................................ 

                                                                                                                                    /подпис / 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП 
  

 Долуподписаният /-ната/............................................ с лична карта № ………….,  

издаден на……………………. от……………………………….., с ЕГН……………………….., 

в качеството ми на…………………………(посочете длъжността) на  

…………………………………………….(посочете фирмата на участника) - участник в 

избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет предмет "Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“ - гр. София, СО - Район 

“Младост“ при условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

  
Действителен собственик по смисъла на §2, ал.1 от ДР на ЗМИП на на 

представляваното от мен дружество е /са/ следното/ите физическо/и лице/следните 

физически лица/:  

1. ………………………………………………………  

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН : ………………………………………………….. 

Постоянен адрес : ……………………………………. 

Гражданство : ………………………………………… 

Документ за самоличност : …………………………. 

  

2. ………………………………………………………. 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН : ………………………………………………….. 

Постоянен адрес : ……………………………………. 

Гражданство : ………………………………………… 

Документ за самоличност : …………………………. 

NB! Попълва се съобразно броя на лицата 

  
Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

  

   Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност  по чл.313 от Наказателния кодекс.  

  

 

 

 ...............................г.                                                                 Декларатор: 

гр.............................. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.66, ал.2 от ЗМИП 
  

Долуподписаният /-ата/ ………………………………  с лична карта № 

……………………, издаден на ……………………. от ……………………, с 

ЕГН…………………….., в качеството ми на ………………………….(посочете 

длъжността) на  ………………………. (посочете фирмата на участника) - участник в 

избора на изпълнител на обществена поръчка  с  предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. 

“Малкият принц“ №4 при условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
   

във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМИП 
4
декларирам, че  

 основната дейност на дружеството е……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 паричните средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за 

възлагане на обществената поръчка имат следния произход: ………………………  

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

  

  

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 

 

  

                                                 
4
 Когато участникът е обединение, тази декларация се подписва от съдружника в обединението, който ще 

внесе гаранцията за изпълнение на договора, а когато гаранцията за участие се внася от трето лице  - 

декларацията се подписва от него. 
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 ДЕКЛАРАЦИЯ
5
  

по чл.3, т.8
6
 и 4

7
 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните  от тях лица и техните действителни собственици 
 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 

ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4  при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с  

/ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: ...................................................................... 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

/ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:..............................................  

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т._____ от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

                                                 
5 Когато участникът е обединение/ консорциум тази декларация се подава и от всички участници  в 

обединението/консорциума.   
6 3, т.8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се 

забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 

нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим.” 
7 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

„3 не се прилага: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 

Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - 

физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 

физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 

собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.” 
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона 

за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

  

  

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 
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СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП 

за оборота от доставки, които са идентични и сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три приключили години  

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 

ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4  при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

 

през последните 3 /три/ финансови години, считано до датата на подаване на 

настоящата  оферта, сме изпълнили следните доставки, които са идентични или сходни 

с предмета на конкретната обществена поръчка, а именно: 

 

 

№ 

 

Предмет на 

изпълнената доставка 

и кратко описание 

Крайна дата на изпълнение на 

доставката 

Получател на 

доставката 

    

    

    

 

В подкрепа на посочените в списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства: 

..................................................................................... 

....................................................................................... 

 

 

Известна ми е отговорността по  чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 /имена, длъжност/  
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СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП  

за транспортни средства, с които разполага участникът 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 

ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4  при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

         Представляваният от мен участникът разполага със следните транспортни 

средства за изпълнение на обществената поръчка, а именно:  

 

  №  Вид, марка на автомобил и рег. № Собствен/ нает 

                 Хладилни автомобили 

  .     .   ...... 

    

Автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход 

    

    

        

  Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Приложения към настоящата справка: заверени копия на регистрационните 

талони (а за несобствените автомобили – и копие от договорите за наем, лизинг или др., 

удостоверяващи наличието на автомобилите на разположение на участника за целия срок 

на настоящата поръчка), и за общата товароносимост на специализираните превозни 

средства.  Прилагат се задължително и валидни разрешителни за превоз на името на 

участника, съгласно изискванията на Българската агенция за безпопасност на храните 

/БАБХ/ -  общо ……. бр. 

 

 

          Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

 /имена, длъжност/  
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СПИСЪК   

по чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП 

на наличния персонал, който ще отговаря за изпълнението на поръчката   

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с 

участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на 

обществената поръчка  с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 

ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4  при 

условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

         

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка ще участват следните работници 

и/или служители, които ще отговарят пряко за изпълнението на поръчката, включително 

за контрола на качеството в съответствие с чл.23 от Закона за храните: 

 

№ Трите имена 

на работника 

или 

служителя  

Заемана 

длъжност  

Професионална 

квалификация 

/направление, № 

на документ, 

година на 

придобиване, 

издател/ 

Образование 

/специалност, № 

на диплома, 

година и учебно 

заведение/ 

Професионален опит 

по специалността / 

общ трудов стаж за 

неквалифицирания 

персонал  

 ......     

      

      

      

      

      

      

 

2.    Декларирам, че посочените лица са на разположение на участника, който 

представлявам, за срока на изпълнение на настоящата поръчка, а в случай, че някое от 

посочените лица напусне, почине или поради други причини изпадне в невъзможност за 

изпълнение на дейностите по настоящата поръчка, се задължавам да осигуря друго лице 

с квалификация и опит, съответстващи на законовите изисквания и изискванията на 

възложителя във връзка с качественото изпълнение на поръчката. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по 

смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

                       Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

        /имена, длъжност/  
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ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

по чл.66, ал.1 от ЗОП 

за съгласие от подизпълнител
8
  

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,  

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в 

качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се 

фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с  

обявеното възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, гр.София, СО - район “Младост“, ул. 

“Малкият принц“ №4  при условията и по реда на чл.187 – 188 от ЗОП 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

  

1. От името на представляваното от мен търговско дружество:  

 

..................................................................................................................................................,  

 (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 че  е съгласно да участва като подизпълнител  на  

 

..................................................................................................................................................,  

(наименование на участника в процедурата, на който лицето ще бъде подизпълнител) 

  

 ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка.  

  

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

.............................................................................................................................................................. 

(изброяват се конкретните дейности, които това дружество ще изпълнява като 

подизпълнител)   

  

3. В съответствие с чл.66, ал.2 от ЗОП представям декларация за доказване на липсата на 

основания за отстраняване от процедурата по чл.54, ал.1, т.1 - т.5 и т.7 от ЗОП на 

дружеството. 

 

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства по т.3, да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.  

         

...............................г.       Декларатор: 

гр.............................. 

                                                 
8
 Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и 

при изпълнението на обществената поръчка. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай 

че са повече от един.  
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

От            

………………………………………………………………………………………..……................  

/ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА/ 

 с ЕГН………………………………, или съответно……………………………............................  

                                                                                                                                        /ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА/  

с ЕИК……………………………………………….,  

 със седалище и адрес на управление:…………………………………………………… 

                                                                                                                       /АДРЕС НА УЧАСТНИКА ПО РЕГИСТРАЦИЯ/ 

телефон:……………………………………………. 

факс:……………………………………………………, 

в качеството си на участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, гр.София, СО - 

район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТАНОВА, 

 

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на обществената  

поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 186 ДГ „Деница“, 

гр.София, СО - район “Младост“, ул. “Малкият принц“ №4  при условията и по реда на 

чл.187 – 188 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, заявявам, че представляваното от мен 

дружество/обединение предлага и поема ангажимент да изпълни предмета на обществената 

поръчката, ако бъде определено за изпълнител, в съответствие с изискванията на 

Възложителя при следните  финансови условия: 

 В ценовото предложение са включени всички разходи във връзка с изпълнението 

на обществената поръчка; 

 Ценовото предложение съответства на действащите нормативни актове и 

изискванията на възложителя ; 

 

Предложените в следващата таблица цени са крайни и включват всички разходи във 

връзка с изпълнението на обществената поръчка в т.ч. транспортни и други разходи.  

 
№ 

по 

ред 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 
Ед.цена 

С ДДС  

1 

Пипер- червен ,зелен зеленчуци 

цели, пресни, здрави, чисти, с 

характерни за сорта форма и 

оцветяване, с незасъхнал връх, с 

плододръжка и без повишена 

влажност 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички –масата да е до 

15 кг 

  

2 
Домати  - чисти, кръгли, гладки или 

ръбести с форма типична за сорта. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг в дървени или пластмасови касетки   
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3 

Чери домати -чисти, кръгли, гладки 

или ръбести с форма типична за 

сорта. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг в дървени или пластмасови касетки   

4 

Краставици  - пресни, цели, здрави 

с дължина 30 см; чисти без видими 

следи от препарати, добре 

оформени, без външни признаци на 

оплождане с гладка или грапава 

повърхност типична за сорта, без 

признаци на пожълтяване, сортирани 

от един вид или едно качество. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в дървени, пластмасови касетки или 

полиетиленови пликове 
  

5 

Картофи  късни- с външен вид 

клубени - цели, здрави, чисти, 

непозеленели, непокълнали, 

еднородни по окраска и форма . 

Първо качество 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
  

6 

Картофи ранни пресни- І качество; 

да при-тежават всички основни 

характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; външен 

вид – клубени, цели, свежи, чисти, 

без пукнатини с кремава или розова 

кожица. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
  

7 

Сладки картофи  - с външен вид 

клубени - цели, здрави, чисти, 

непозеленели, непокълнали, 

еднородни по окраска и форма . 

Първо качество 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
  

8 

Брюкселско зеле-да притежава 

всички основни характеристики и 

свойства типични за сорта или 

търговски тип:допускат се 

незначителни дефекти ,при условие 

че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството,съхраняването и 

търговския му вид в опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
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9 

Броколи-да притежава всички 

основни характеристики и свойства 

типични за сорта или търговски 

тип:допускат се незначителни 

дефекти ,при условие че продукта 

запазва основните си характеристики 

по отношение на 

качеството,съхраняването и 

търговския му вид в опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
  

10 

Патладжан - правилно оформени, 

цели, гладки, здрави, без механични 

повреди с месеста част - сочна, 

кехка, незагрубяла с типично 

оцветяване 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

в насипно състояние в дървени или 

пластмасови 
  

11 

Зеле бяло - цели зелки, пресни, - 

незавехнали, здрави, чисти, напълно 

оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и 

окраска за сорта. Не се допуска влага 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В чисти и здрави касетки или 

полиетиленови чували. Изисквасе да 

са сортирани от едно качество и един 

сорт 

  

12 

Китайско зеле - цели зелки, пресни, 

- незавехнали, здрави, чисти, 

напълно оформени, плътни, 

ненапукани, с характерна форма и 

големина и окраска за сорта. Не се 

допуска влага 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В чисти и здрави касетки или 

полиетиленови чували. Изисквасе да 

са сортирани от едно качество и един 

сорт 

  

13 

Кромид лук -жълт за готвене , 
луковици цели, здрави, чисти, 

напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна 

обвивка (люспа). Повреди от болести 

и механични не се допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В дървени, пластмасови касетки или 

мрежести торбички. 
  

14 

Червен лук салатен - луковици 

цели, здрави, чисти, напълно 

развити, добре оформени, узрели с 

плътна и суха външна обвивка 

(люспа). Повреди от болести и 

механични не се допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В дървени, пластмасови касетки или 

мрежести торбички. 
  

15 

Ряпа – добре почистени от пръстта 

здрави гранули, без наранявания и 

загнивания по повърхността 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
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16 

Тиквички - дължина на плода от 15 

до 25 см. без механични повреди с 

месеста част - сочна, крехка, 

незагрубяла, с типично за 

сортаоцветяване, с едва оформени 

дребни некожести семки. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В пластмасови каси или 

полиетиленови чували 
  

17 

Салатки , марули - свеж вид, добре 

оформена листна маса, зелени, не се 

допускат пожълтели и завехнали. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
бр. 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
  

18 

Айсберг -  клас I. Свойства типични 

за вида - листа свежи, чисти, без 

присъствие на чужди частици, без 

чужд мирис или вкус, цвят - с 

различни оттенъци на зелено. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
бр 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
  

19 

Карфиол пресен-  да притежава 

всички основни характеристики и 

свойства типични за сорта или 

търговски тип:допускат се 

незначителни дефекти ,при условие 

че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството,съхраняването и 

търговския му вид в опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг. 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
  

20 

Цвекло червено  – добре почистени 

от пръстта здрави гранули, без 

наранявания и загнивания по 

повърхността 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В найлонови чували с етикет   

21 

Моркови пресни - с външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно 

оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за 

сорта форма. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 
  

22 

Репички - добре почистени от 

пръстта здрави гранули, без 

наранявания и загнивания по 

повърхността с изразен розов цвят. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. В касетки   
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23 

Спанак пресен – да притежават 

всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или 

търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие, 

че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и 

търговския му вид в опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
  

24 

Магданоз -  връзки от свежи, чисти, 

здрави, зелени, добре оформени 

листа, без вредители и повреди 

предизвикани от тях. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. 

В полиетиленови чували на връзки 

по 1 кг 
  

25 

Пащърнак -с външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно 

оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за 

сорта форма.  

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг. В касетки   

26 

Аспержи -да притежава всички 

основни характеристики и свойства 

типични за сорта или търговски 

тип:допускат се незначителни 

дефекти ,при условие че продукта 

запазва основните си характеристики 

по отношение на 

качеството,съхраняването и 

търговския му вид в опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг. В касетки   

27 

Целина- връзки от свежи, чисти, 

здрави, зелени, добре оформени 

листа, без вредители и повреди 

предизвикани от тях. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В полиетиленови чували на връзки 

по 1 кг 
  

28 

Копър- връзки от свежи, чисти, 

здрави, зелени, добре оформени 

листа, без вредители и повреди 

предизвикани от тях. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. 

В полиетиленови чували на връзки 

по 1 кг 
  

29 
Пресен джоджен- връзки от свежи, 

здрави стебла и пера, чисти от кал. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки    

30 
Зелен лук- връзки от свежи, здрави 

стебла и пера, чисти от кал. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. 

В полиетиленови чували на връзки 

по 1 кг 
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31 

Чесън сух  - глави, I качество 

луковици цели, здрави, чисти, 

напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна 

обвивка (люспа). Повреди от болести 

и механични не се допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В найлонови мрежи   

32 
Зелен чесън - добре оформени и 

еднакви по дебелина стръкове 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
вр. 

Оформени връзки по 1 кг, опаковани 

със стреч фолио или полиетиленови 

пликове 

  

33 

Праз лук – добре оформени и 

еднакви по дебелина стръкове праз, 

с дебелина в диаметър не по-малко 

от 3 см. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

Оформени връзки, опаковани със 

стреч фолио 
  

34 

Сини сливи - клас I; да бъдат с 

добро качество – цели, свежи здрави, 

без загнили части, нормално 

развити, с типична форма и 

оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без 

никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние ,в пластмасови 

или дървени касети 
  

35 

Череши - цели, пресни, здрави, 

чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични и от 

болести не се допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние ,в пластмасови 

или дървени касети 
  

36 

Киви - плодове - свежи, цели, чисти, 

здрави, типични за сорта, нормално 

развити, с оцветяване характерно за 

плода. Повреди от болести и 

вредители и механични не се 

допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или пласмасови кошнички с 

мрежа 

  

37 

Ягоди - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, 

характерно за плода. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В пластмасови касетки до 3 кг.   
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38 

Ябълки пресни- клас първи, с добро 

качество – цели, свежи здрави,чисти, 

нормално развити, с типична форма 

и оцветяване, с цели дръжки, без 

вредители и повреди, предизвикани 

от тях, без никакъв чужд мирис 

и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския 

тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта  

запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, 

съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или пласмасови кошнички с 

мрежа, касетки или в мрежести 

потребителски опаковки 

  

39 

Банани - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, да са напълно узрели, но 

не презрели.. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В кашони - оригинални опаковки   

40 

Портокали - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В мрежести потребителски опаковки   

41 

Грейпфрут- свежи, цели, здрави, 

чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В мрежести потребителски опаковки   

42 

Манго- свежи, цели, здрави, чисти, 

нормално развити, без загнили 

части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В дървени касетки за зеленчуци 

  

43 

Лимони - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В мрежести потребителски опаковки   
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44 

Дюли  - неуродливи, с малки 

отклонения в оцветяването на 

кората, с незначително замърсяване 

от почвата, плодове в беритбена 

зрялост, характерна за сорта. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В дървени касетки за зеленчуци   

45 

Пъпеши  - неуродливи, с малки 

отклонения в оцветяването на 

кората, с незначително замърсяване 

от почвата, плодове в беритбена 

зрялост, характерна за сорта. Маса 

на плода - не по-малка от 0.5 кг. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В дървени касетки за зеленчуци   

46 

Тикви - плодове - цели, свежи, 

здрави, чисти, узрели, с характерна 

за съответния сорт големина, форма 

и оцветяване на кората, с или без 

плододръжки, без повърхностна 

влага, маса на плода не по-малко от 

3-4 кг. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В пластмасови каси   

47 

Дини пресни - плодове недозрели не 

се допускат, плодове цели, здрави, 

чисти, ненапукани, ненабити с 

характерна за сорта форма. Тегло на 

един брой - от 2.5 кг. до 4 кг. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В дървени или пластмасови касетки   

48 

Кайсии пресни - плодове - цели, 

свежи, здрави, чисти, нормално 

развити, с типични за сорта форма и 

оцветяване, със и без плододръжки. 

Наранени, смачкани, разкъсани и с 

нагниване не се допускат.  

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 
  

49 

Праскови пресни - плодове - цели, 

пресни, здрави, чисти, напълно 

развити, с характерна за сорта форма 

и оцветяване. Повреди механични и 

от болести не се допускат. Размер на 

плода по най-големия диаметър: 

мъхести - 55 до 65 мм. гнили 

плодове не се допускат.  

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 
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50 

Нектарини - плодове - цели, пресни, 

здрави, чисти, напълно развити, с 

характерна за сорта форма и 

оцветяване. Повреди механични и от 

болести не се допускат. Размер на 

плода по най-големия диаметър: 

немъхести - 50 до 56 мм. Загнили 

плодове не се допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 
  

51 

Мандарини - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, с 

типична форма и оцветяване, с цели 

дръжки, без загнили части, без чужд 

мирис и вкус и без видими остатъци 

от средства за борба с болести и 

неприятели. Размер по най-големия 

диаметър – минимум 60 мм.  

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг В мрежести потребителски опаковки   

52 

Круши - клас първи, с добро 

качество – цели, свежи здрави,чисти, 

нормално развити, с типична форма 

и оцветяване, с цели дръжки, без 

вредители и повреди, предизвикани 

от тях, без никакъв чужд мирис 

и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския 

тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта  

запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, 

съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки 
  

53 

Ананас- клас първи, с добро 

качество – цели, свежи здрави,чисти, 

нормално развити, с типична форма 

и оцветяване. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки 
  

54 

Грозде десертно - гроздове - цели, с 

минимално тегло 0.100 кг. Нормално 

развити и типични за дадения сорт;  

цвят - типичен за гроздето, повреди - 

механични и от насекоми не се 

допускат. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В щайги. Във всяка щайга трябва да 

се поставя грозде от един сорт, 

сортирано по качество, големина и 

оцветяване 
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55 

Авокадо - цели, здрави, чисти, 

нормално развити, без загнили 

части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
  

56 

Помело - плодове - свежи, цели, 

здрави, чисти, нормално развити, без 

загнили части, с типична форма и 

оцветяване, без остатъци от средства 

за борба с вредители и болести. 

Наредба 9/16.09.2011 г. и 

Наредба 16/28.05.2010 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или кашони 
  

№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 
 

1 

Пуешко бутче замразено - външен 

вид  - бледожълт, без механични 

наранявания, с големина не по-малко 

от 1,300 кг – до 1,700 кг 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг 
полиетиленови пликове по 1 бройка 

с големина не по-малко от 1,300 кг. 

 

2 

Пуешко бутче замразено - външен 

вид  - бледожълт, без механични 

наранявания, с големина не по-малко 

от 1,300 кг – до 1,700 кг 

Утвърдени стандарти или 

технологичнатадокументац

ия на производителя, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг 
полиетиленови пликове по 1 бройка 

с големина не по-малко от 1,700 кг 

 

3 

Пилешко бутче охладено  - 

Бутчетата да включват бедрената 

кост, пищяла, фибулата /малкият 

пищял/, заедно с обграждащата 

мускулатура. Да са отрязани от 

тазобедрената до тарзалната става.  

Да отговарят на клас „А” и да бъдат с 

добре развита мускулатура, чисти, 

без травми, със здрава кожа, без 

разкъсвания и натъртвания, без 

подкожни кръвоизливи и остатъци от 

перушина. Големина на бутчето от 

250-350 гр. Външен вид – бледожълт, 

без механични повреди. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг полиетиленови пликове по 1 кг,  

 

4 

Пилешко бутче охладено  - 

Бутчетата да включват бедрената 

кост, пищяла, фибулата /малкият 

пищял/, заедно с обграждащата 

мускулатура. Да са отрязани от 

тазобедрената до тарзалната става.  

Да отговарят на клас „А” и да бъдат с 

добре развита мускулатура, чисти, 

без травми, със здрава кожа, без 

разкъсвания и натъртвания, без 

подкожни кръвоизливи и остатъци от 

перушина. Големина на бутчето от 

250-350 гр. Външен вид – бледожълт, 

без механични повреди. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг полиетиленови пликове по  5 кг 
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5 

Пилешко филе - охладено, сухо. 

Обезкостени пилешки гърди, без 

кожа, обхваща отпред раменната 

става, назад по границата между 

ребрата и гръдната кост, до края на 

гръдната кост на пилето. Външен вид 

– правилно оформени, без 

разкъсвания. Повърхност чиста, без 

ослизяване. Мирис специфичен за 

прясно птиче месо. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 1 кг. 

 

6 

Пилешко филе - охладено, сухо. 

Обезкостени пилешки гърди, без 

кожа, обхваща отпред раменната 

става, назад по границата между 

ребрата и гръдната кост, до края на 

гръдната кост на пилето. Външен вид 

– правилно оформени, без 

разкъсвания. Повърхност чиста, без 

ослизяване. Мирис специфичен за 

прясно птиче месо. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 5 кг 

 

7 Пилешко филе-замразено без кост. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /15.08.2011г. 

кг 
Единична опаковка полетиеленова 

торба по 1 кг 

 

8 Пиле цяло  

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /15.08.2011г. 

кг 
Единична опаковка полетиеленова 

торба по 1 кг 

 

9 

Пуешко филе - охладено, сухо. 

Обезкостени пуешки гърди, без 

кожа, обхваща отпред раменната 

става, назад по границата между 

ребрата и гръдната кост, до края на 

гръдната кост на пилето. Външен вид 

– правилно оформени, без 

разкъсвания. Повърхност чиста, без 

ослизяване. Мирис специфичен за 

прясно птиче месо. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 2 кг 

 

10 

Пуешко филе - охладено, сухо. 

Обезкостени пуешки гърди, без 

кожа, обхваща отпред раменната 

става, назад по границата между 

ребрата и гръдната кост, до края на 

гръдната кост на пилето. Външен вид 

– правилно оформени, без 

разкъсвания. Повърхност чиста, без 

ослизяване. Мирис специфичен за 

прясно птиче месо. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба  по 5 кг 

 

11 Пуешко филе - замразено без кост 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 1 кг 
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12 Пуешко филе - замразено без кост 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 2 кг 

 

13 Патешко месо - натурално без кост 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба 

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

. 

кг 
Единична опаковка  полетиеленова 

торба по 2 кг 

 

14 

Телешко месо, шол  – в натурален 

вид  пакетирано, да не е обработено 

допълнително, а натурално, без 

наличие на сланина 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг полиетиленови пликове по 1 кг 

 

15 

Свинско бут  без кост -охладено, 

състои се от полуципестия мускул, 

включително и десталните му части, 

не се допуска наличие на сланина, 

натурално да не е обработено 

допълнително-натурално. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг полиетиленови пликове по 1 кг. 

 

16 
Свински шол - охладен, без 

допълнителна обработка  

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

 кг Полиетиленови пликове по 1 кг 

 

17 

Свинска плешка без кост - 

охладена, без допълнителна 

обработка  

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

 кг Полиетиленови пликове по 1 кг 

 

18 

Мляно месо  - със съдържание 60% 

телешко и 40 % св.месо,   хомогенна 

маса с равномерно разпределени 

парченца месо и тлъстини, цвят- -

бледокафяв до червен, вкус - 

умерено солен, мирис - свойствен на 

прясно месо- съдържание на мазнини 

до 12,5%, сол до 1,5% 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /15.08.2011г. 

 кг 
Единична опаковка полетиеленова 

торба по 1 кг 

 

19 

Кайма  - със съдържание 60% 

телешко и 40 % св.месо,  хомогенна 

маса с равномерно разпределени 

парченца месо и тлъстини, цвят- -

бледокафяв до червен, вкус - 

умерено солен, мирис - свойствен на 

прясно месо- съдържание на мазнини 

до  12,5%, сол до 1,5% 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /15.08.2011г. 

 кг 
Единична опаковка полетиеленова 

торба по 0,500 кг 

 

20 

Кайма  - със съдържание 60% 

телешко и 40 % св.месо,  хомогенна 

маса с равномерно разпределени 

парченца месо и тлъстини, цвят- -

бледокафяв до червен, вкус - 

умерено солен, мирис - свойствен на 

прясно месо- съдържание на мазнини 

до  12,5%, сол до 1,5% 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /15.08.2011г. 

 кг 
Единична опаковка полетиеленова 

торба по 1 кг  
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21 
Агнешко месо - охладено,без 

допълнителна обработка 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг Полиетиленови пликове по 3кг 

 

22 
Агнешка плешка- охладена,без 

допълнителна обработка 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг Полиетиленови пликове по 3кг 

 

23 
Агнешки бут- охладен,без 

допълнителна обработка 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг Полиетиленови пликове по 3кг 

 

24 
Заешко месо-замразено съдържание 

на Мазнини до 16%, сол до 1,5% 

 ТД  на производителя, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

 кг Полиетиленови пликове по 1 кг 

 

25 

Заешко филе -замразено 

съдържание на Мазнини до 16%, сол 

до 1,5%  

 ТД  на производителя, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

 кг Полиетиленови пликове по 1 кг 

 

26 

Салам сух шпек " Стара 

планина"- продуктът да бъде с 

форма типична, с чиста, гладка, без 

повреди повърхност, с равномерен 

еднакъв цвят.Разрезната повърхвност 

да е с еднообразен строеж, с 

характерен розово-червен до 

червено-кафяв цвят, без празнини, 

шупли и сухожилия, фасции 

разтопени мазнини, без наличие на 

тъмно оцветен периферен пръстен. 

Обвивката плътно прилепнала към 

пълнежната маса. Консистенция от 

твърдо еластична до плътна. Салама  

да е с приятен специфичен вкус и 

мирис с оттенък на вложените 

подправки. Мазнини до 26% и сол до 

2,2%. 

ТД  на производителя, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг  В естествено черво по 1 кг 

 

27 Пресен салам  - Стара планина 

ТД  на производителя, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг  В естествено черво по 1 кг 

 

28 

Пуешка шунка- съдържание на 

мазнини до 16%, сол до 1,5%. 

Разрезната повърхност да е с 

еднообразен строеж, месото е сочно, 

с нежни влакна, на места 

мраморирано от тлъстини, без 

празнини, шупли и сухожилия, 

фасции и разтопени 

мазнини.Консистенция от еластична 

до плътна, при рязане не се 

раздробява. Вкус и мирис, приятни 

специфични. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг полиетиленови пликове по 1 кг 
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29 

Свинско филе – B17съдържание на 

мазнини до 16%, сол до 1,5% . 

Разрезната повърхност да е с 

еднообразен строеж, месото е сочно, 

с нежни влакна, на места 

мраморирано от тлъстини, без 

празнини, шупли и сухожилия, 

фасции и разтопени 

мазнини.Консистенция от еластична 

до плътна, при рязане не се 

раздробява.Вкус и мирис, приятни 

специфични. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

 кг полиетиленови пликове по 1 кг 

 

30 

Шунка свинска 
Мазнини до 16%, сол до 1,5%. 

Разрезната повърхност да е с 

еднообразен строеж, месото е сочно, 

с нежни влакна, на места 

мраморирано от тлъстини, без 

празнини, шупли и сухожилия, 

фасции и разтопени 

мазнини.Консистенция от еластична 

до плътна, при рязане не се 

раздробява.Вкус и мирис, приятни 

специфични. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

 кг 
Вакумиранаи полиетиленови 

пликове по 1 кг. 

 

31 

Риба “Пъстърва” 3/5 /прясна, 

изчистена здрава, със запазена 

цялост, с естествен цвят, специфичен 

за дадения вид, замразена при 

температура - 18 ºС, мирис след 

размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала, 

размер 300 до 500 гр. на брой риба. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 12 кг 

 

32 

"Сьомгова пъстърва” прясна, 

изчистена здрава, със запазена 

цялост, с естествен цвят, специфичен 

за дадения вид, замразена при 

температура - 18 ºС, мирис след 

размразяване – характерен за прясна 

риба, без признаци на развала, 

размер 300 до 500 гр. на брой риба. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби  

 

33 Акула котлет  

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби  

 

34 Риба тон - филе 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби  

 

35 Риба "Треска" филе 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби  
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36 

Замразено филе “Скумрия” здрава, 

със запазена цялост, с естествен цвят, 

специфичен за дадения вид, 

замразена при температура - 18 ºС, 

мирис след размразяване – 

характерен за прясна риба, без 

признаци на развала, размер 300 до 

500 гр. на брой риба. 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 12 кг 

 

37 

ХЕК филе - замразено на блок при 

температура -18 ºС, изчистена, без 

глави, здрава със запазена цялост, с 

естествен цвят, специфичен за даде-

ния вид; мирис след размразяване - 

характерен за прясна риба, без 

признаци на развала 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

38 

Мерлуза филе - замразено на блок 

при температура -18 ºС, изчистена, 

без глави, здрава със запазена 

цялост, с естествен цвят, специфичен 

за дадения вид; мирис след размразя-

ване - характерен за прясна риба, без 

признаци на развала 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

39 Филе бяла риба -замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

40 Сьомга филе 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

41 Сьомга котлет 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

42 Риба "Тилапия" филе - замразена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в полиетиленови торби от 1 кг 

 

43 

Прясно мляко 2%  БДС масленост, 

еднородна течност без утайка, цвят-

бял със слабо кремав отенък, вкус-

слабо сладникъв без страничен 

привкус, мирис-специфичен, първо 

качество суровина. Сух обезмаслен 

остатък - не повече от 8,5 %. 

Етикетирано на български език.  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

л.  найлонови пликове по 1 литър 

 

44 

Прясно мляко 3% БДС масленост, 

еднородна течност без утайка, цвят-

бял със слабо кремав отенък, вкус-

слабо сладникъв без страничен 

привкус, мирис-специфичен, първо 

качество суровина. Сух обезмаслен 

остатък - не повече от 8,5 %. 

Етикетирано на български език.  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

л. Бутилка литър,тетрапак кутии  литър 
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45 

Прясно мляко 3,6% БДС 

масленост, еднородна течност без 

утайка, цвят-бял със слабо кремав 

отенък, вкус-слабо сладникъв без 

страничен привкус, мирис-

специфичен, първо качество 

суровина. Сух обезмаслен остатък - 

не повече от 8,5 %. Етикетирано на 

български език.  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

л. Тетрапак кутии  литър 

 

46 Хидролизиращо сухо мляко 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. В хартиени пликове по 1 кг 

 

47 

Кисело мляко 2%  масленост, бял 

цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат-специфичен, 

приятно млечно кисел. Етикетът с 

фирмения знак да е върху всяка 

опаковка, където са отразени дата на 

годност, партида и температура на 

съхранение.  

Стандарт БДС или 

еквивалент съобразно 

Наредба № 9 в съответствие 

с БДС. 

кг Пластмасова кофичка до 0.400 кг 

 

48 

Кисело мляко 3,6% масленост, бял 

цвят с различни нюанси на кремав 

цвят, вкус и аромат-специфичен, 

приятно млечно кисел. Етикетът с 

фирмения знак да е върху всяка 

опаковка, където са отразени дата на 

годност, партида и температура на 

съхранение.Сухо вещество от 8,5% 

до 18%. 

Стандарт БДС или 

еквивалент съобразно 

Наредба № 9 в съответствие 

с БДС. 

кг Пластмасова кофичка до 0,400 кг 

 

49 Цедено кисело мляко  

Стандарт БДС или 

еквивалент съобразно 

Наредба № 9 в съответствие 

с БДС. 

  
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

50 

Плодово прясно мляко 200 мл. - без 

искуствени оцветители и 

ароматизатори 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

л. пластмасова кофичка до 0,200 мл 

 

51 

Плодово кисело мляко - без 

искуствени оцветители и 

ароматизатори 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

кг пластмасова кофичка до 0,200 кг 

 

52 Млечен десерт - 140 гр. ± 5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

53 Млечен десерт - 125 гр. ± 5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

54 Млечен десерт - 50 гр. ± 5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 
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55 
Млечен десерт с ванилия - 125 гр. ± 

5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

56 
Млечен десерт с шоколад - 125 гр. 

± 5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

57 
Млечен десерт с плодове - 125 гр. ± 

5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

58 
Млечен десерт с извара - 125 гр. ± 5 

гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

59 
Млечен десерт - тип Данет дуо или 

еквивалент - 100 гр. ± 15 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

60 
Млечен десерт - тип Киндер или 

еквивалент - 30 гр. ± 5 гр. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

61 Майонеза -  млечна 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

62 Сметана за готвене - млечна 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

63 Катък 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

64 

Сирене “Краве” - бяло саламурено 

(без саламурата) – БДС вкус, мирис 

и аромат - специфични за узряло 

сирене без страничен привкус и 

мирис. Консистенция - умерено 

твърда, еластична. Вкус, мирис и 

аромат – специфични за узряло 

сирене без страничен привкус и 

мирис 

БДС 15:2010 или ТД 

еквивалентна БДС, 

съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

кг В кутии по 8  кг 
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65 

Крема сирене – вкус, мирис и 

аромат специфични за крема сирене, 

без страничен привкус и мирис 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

бр 
Опаковка 0,125 кг в алуминиево 

фолио, поставени в картонен кашон 

 

66 

Пушено сирене – вкус, мирис и 

аромат специфични за пушено 

сирене, без страничен привкус и 

мирис 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

бр 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

67 

Топено сирене – вкус, мирис и 

аромат специфични за топено 

сирене, без страничен привкус и 

мирис 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

бр 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

68 

Кашкавал от краве мляко – 

вакумиран по БДС. Вкус, мирис и 

аромат - специфични за узрял 

кашкавал без страничен привкус и 

мирис.  Кашкавалът  да бъде бъде 

опакован във вакумирани 

полиетиленови опаковки. Сухо 

вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %. 

Срок на зреене – 60 дни.  

БДС 14:2010 или ТД 

еквивалент на БДС 

съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г.  

кг Полиетиле-нови опаковки до 1 кг  

 

69 

Кашкавал от краве мляко – 

вакумиран по БДС. Вкус, мирис и 

аромат - специфични за узрял 

кашкавал без страничен привкус и 

мирис.  Кашкавалът  да бъде бъде 

опакован във вакумирани 

полиетиленови опаковки. Сухо 

вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %. 

Срок на зреене – 60 дни.  

БДС 14:2010 или ТД 

еквивалент на БДС 

съобразно Наредба 

№9/16.09.2011 г.  

кг 
Полиетиле-нови опаковки до  0,500 

кг 

 

70 

Кашкавал пита- Вкус, мирис и 

аромат - специфични за узрял 

кашкавал без страничен привкус и 

мирис.  Кашкавалът  да бъде бъде 

опакован във вакумирани 

полиетиленови опаковки. Сухо 

вещество не по- малко от 58 %, 

масленост в сухото вещество – 45 %. 

Срок на зреене – 60 дни. 

 ТД   на производител    

Наредба №9/16.09.2011 г. 
кг Вакумиран пакет до 9 кг 

 

71 

Краве масло, блок. Не по-малко от 

82 %, масленост - цвят – светложълт 

до кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от 0,250 кг.  

 

72 

Краве масло, блок. Не по-малко от 

82 %, масленост - цвят – светложълт 

до кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от 1 кг.  

 

73 

Краве масло, блок. Не по-малко от 

82 %, масленост - цвят – светложълт 

до кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от 2 кг. 
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74 

Немско масло - не по-малко от 82 

%, масленост - цвят – светложълт до 

кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от 0,250 кг.  

 

75 

Немско масло - не по-малко от 82 

%, масленост - цвят – светложълт до 

кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от  1 кг 

 

76 

Немско масло - не по-малко от 82 

%, масленост - цвят – светложълт до 

кремав, вкус – специфичен. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011г. 

кг Полиетеленови опаковки от  2 кг 

 

77 

Извара от обезмаслено мляко – 

млечна, безсолна; вкус, мирис и 

аромат –специфичен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя или 

еквивалент съобразно 

Наредба №9/16.09.2011 г. 

кг Полиетеле-нови опаковки по 0,500 кг 

 

78 

Извара от обезмаслено мляко – 

млечна, безсолна; вкус, мирис и 

аромат –специфичен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя или 

еквивалент съобразно 

Наредба №9/16.09.2011 г. 

кг Полиетеле-нови опаковки по 1 кг.   

 

79 

Яйца кокоши, клас „А”-  L, 

черупка нормална, чиста, 

неповредена, здрава, с тегло 0,050 кг. 

Със задължителна маркировка на 

всяко яйце съгласно Наредба 

№1/01.2008г. Доставени 5 дни след 

датата на производство 

Наредба № 9/ 16.09.2011г. бр. В картонени  кори по 30 бр. 

 

80 

Олио -  рафинирано слънчогледово, 

бистро, без утайка, цвят-светложълт, 

вкус и мирис характерен – без 

страничен  привкус, без примеси 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

л. Пластмасови бутилки по 1 литра 

 

81 Зехтин Екстра Върджин 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

л. Пластмасови бутилки по 1 литра 

 

82 

Захар - рафинирана,  бяла,екстра, 

кристална, пакет.   Бяла, суха, 

нелепнеща, еднородни кристали с 

ясно изразени стени, цвят – бял с 

блясък, вкус – сладък, разтворимост 

– пълна, чужди примеси – не се 

допускат Еднородност на кристалите 

– не по-малко от 99,9 %. Обща пепел 

– не повече от 0,025 % и влага – не 

повече от 0,10 %. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целофанови  пликове по 1 кг. 

 

83 

Захар пудра - Суха,  нелепнеща, с 

бял блясък, вкус – сладък, 

разтворимост – пълна, чужди 

примеси – не се допускат. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целофанови  пликове по 1 кг 

 

84 

Захар кафява- цвят кафяв; вкус – 

кисел, специфичен за подправката; 

разтворимост – пълна; без чужди 

примеси, мирис и привкус. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфаново пликче по 0,010 
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85 

Макарони различни видове-цвят 

бял до жълтеникав, еднакъв, без 

признаци на недобро омесване, 

мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг 

страничен привкус. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

Бр. в целофанови пликове по 0,400 кг. 

 

86 

Макарони пълнозърнести - цвят 

бял до жълтеникав, еднакъв, без 

признаци на недобро омесване, 

мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг 

страничен привкус. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. в целофанови пликове по 0,500 кг 

 

87 

Макарони без глутен - цвят бял до 

жълтеникав, еднакъв, без признаци 

на недобро омесване, мирис – 

свойствен, без неприсъщи миризми, 

вкус – свойствен, без горчивина, 

застоялост или друг страничен 

привкус. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. в целофанови пликове по 0,500 кг 

 

88 

Фиде - произведено 100% от 

пшеничен грис и вода, с яйца. Цвят 

бял до жълтеникав, еднакъв, без 

признаци на недобро омесване, 

мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без 

горчивина, застоялост или друг 

страничен привкус, без оцветители. 

Размери и дължина от 250- 600 мм., 

диаметър на нишката – 0,5-2,0 мм. 

При сваряване – увеличаване на 

обема не по-малко от 2,5. Влага в % - 

не повече от 12,5. Загуба на сухо 

вещество във варивната вода не 

повече от 12 %. Съдържание на 

напукани макаронени изделия, % от 

масата – не повече от 2%. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Целуфанови опаковки по 0,400 кг 

 

89 

Фиде без глутен- цвят бял до 

жълтеникав, еднакъв, без признаци 

на недобро омесване, мирис – 

свойствен, без неприсъщи миризми, 

вкус – свойствен, без горчивина, 

застоялост или друг страничен 

привкус, без оцветители. Размери и 

дължина от 250- 600 мм., диаметър на 

нишката – 0,5-2,0 мм. При сваряване 

– увеличаване на обема не по-малко 

от 2,5. Влага в % - не повече от 12,5. 

Загуба на сухо вещество във 

варивната вода не повече от 12 %. 

Съдържание на напукани макаронени 

изделия, % от масата – не повече от 

2%. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Целуфанови опаковки по 0,400 кг 

 

90 Спагети  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

91 Спагети пълнозърнести 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 
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92 Спагети без глутен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

93 Спагети "Талетеле" 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

94 Кус- кус 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

95 Кус- кус без глутен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

96 Кус- кус -  буквички, звездички 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

97 Юфка домашна 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В целуфанова опаковка по 0,400 кг 

 

98 

Сол йодирана с калиев йодат – 

първо качество цвят бял; вкус -  

солен;  страничен мирис не се 

допуска; механични примеси не се 

допускат. Калиев йодат-28-50, 

NACl97,8% mil/kg 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг В полиетиленови пликове по 1 кг. 

 

99 

Йодирана морска сол – първо 

качество цвят бял; вкус -  солен;  

страничен мирис не се допуска; 

механични примеси не се допускат. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг В полиетиленови пликове по 1 кг. 

 

10

0 

Меденка - цвят кремав до 

светлобежов; консистенция - лесно 

режеща се и трошаща; без страничен 

привкус и мирис без палмово масло 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр  В метални кутии по 0,420кг 

 

10

1 

Халва тахан - калъп - цвят кремав 

до светлобежов; консистенция - 

лесно режеща се и трошаща; без 

страничен привкус и мирис без 

палмово масло 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг 
  Полиетиленови опаковки по 0,250 

кг 

 

10

2 

Халва тахан - калъп - цвят кремав 

до светлобежов; консистенция - 

лесно режеща се и трошаща; без 

страничен привкус и мирис без 

палмово масло 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг   Полиетиленови опаковки по 1 кг 

 

10

3 
Сухи пасти 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В целуфанова единична опаковка от 

0,215 кг поставени в картонен кашон 
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10

4 

Бисквити меки-- добре оформени 

еднакви на големина ,горна 

повърхност – набраздена, гланцова, с 

тънка добре изпечена кора, цвят – 

светло кафяв до червено кафяв, 

равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмава мазнина. Без оцветители и 

консерванти 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,150 кг поставени в картонен кашон 

 

10

5 

Бисквити – твърди – 330 гр. Добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,330 кг поставени в картонен кашон 

 

10

6 

Бисквити – обикновени .Добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,120 кг поставени в картонен кашон 

 

10

7 

Бисквити – обикновени .Добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,130 кг поставени в картонен кашон 

 

10

8 

Бисквити – обикновени .Добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,180 кг поставени в картонен кашон 

 

10

9 

Бисквити – обикновени .Добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по  

0,190 кг поставени в картонен кашон 

 

11

0 

Бисквити за торта. Добре оформени 

еднакви на големина, горна 

повърхност – набраздена, гланцова, с 

тънка добре изпечена кора, цвят – 

светло кафяв до червено кафяв, 

равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,250 кг поставени в картонен кашон 
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11

1 

Бисквити с какaо -  добре оформени 

еднакви на големина, горна 

повърхност – набраздена, гланцова, с 

тънка добре изпечена кора, цвят – 

светло кафяв до червено кафяв, 

равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,370 кг поставени в картонен кашон 

 

11

2 

Бисквити без глутен -  добре 

оформени еднакви на големина, 

горна повърхност – набраздена, 

гланцова, с тънка добре изпечена 

кора, цвят – светло кафяв до червено 

кафяв, равномерен или преливащ се, 

приятно характерни за състава. Не се 

допускат страничен вкус и мирис и 

палмова мазнина 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,250 кг поставени в картонен кашон 

 

11

3 
Кетчуп 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по 

0,100 кг 

 

11

4 
Кетчуп 

Технологичната 

документация на 

производителя. 

бр. 
В целуфанова единична опаковка по  

0,250 кг 

 

11

5 

Ориз бисерен  /екстра качество/,  да 

не е брашнясал и да не съдържа  

живи или мъртви вредители. Цвят – 

бял до кремав, без мирис на мухъл и 

запарено, не се допускат неолющени 

зърна. Качество екстра. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг 
в целуфанов плик по 1 кг, в найлонов 

стек по 10 кг 

 

11

6 
Кафяв ориз 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

кг 
в целуфанов плик по 1 кг, в найлонов 

стек по 10 кг 

 

11

7 

Червен пипер сладък - външен вид - 

хомообразен продукт; вкус - 

специфичен за смлян пипер, без 

лютивина не се допуска страничен 

привкус; аромат – характерен, добре 

изразен; съдържание на влага - не 

повече от 10. . 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр в целуфанови опаковки по 0,100 кг . 

 

11

8 

Джоджен сух- добре изсушен без 

чужди примеси 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг в целуфанови пликове по 1 кг 

 

11

9 

Чубрица суха - добре изсушена без 

чужди примеси, мирис и 

привкус,ронена. Съдържание на влага 

–не повече от 13%. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

0 

Хлебна сода/Сода бикарбонат -

еднородна смес, без образуване на 

бучки 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
целуфаново пликче 0,100 кг в 

картонена кутийка 
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12

1 

Канела - светлокафяв цвят, вкус – 

леко нагарчаща 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфаново пликче по 0,010 кг 

 

12

2 

Бакпулвер - еднородна смес, без 

образуване на бучки 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфаново пликче по 0,010 кг 

 

12

3 

Дафинов лист- добре изсушен, без 

чужди привкуси, мирис и вкус- 

специфични 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфаново пликче по 0,010 кг 

 

12

4 

Магданоз - добре изсушен, без 

чужди привкуси, мирис и вкус- 

специфични 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

5 

Копър -добре изсушен, без чужди 

привкуси, мирис и вкус- специфични 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

6 
Чесън на прах 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

7 

Целина - добре изсушена, без чужди 

привкуси, мирис и вкус- специфични 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

8 
Шарена сол 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. целуфанови пликове по 0,040 кг 

 

12

9 

Ванилия – съдържание на ванилиев 

прах 100 %  

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
пликчета от пергаментова хартия по 

0,002 гр. 

 

13

0 

Ванилена захар – съдържание на 

ванилиев прах и захар 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
пликчета от пергаментова хартия по 

0,020 гр. 

 

13

1 

Какао на прах - пълномаслено какао 

на прах. Лесно разтворим 

прахообразен продукт, светлокафяв 

до кафяв цвят, вкус – горчив. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг. Целуфанови опаковки по 0,250 кг 

 

13

2 

Какао  "Нескуик" - пълномаслено 

какао на прах. Лесно разтворим 

прахообразен продукт, светлокафяв 

до кафяв цвят, вкус – сладък. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг. Целуфанови опаковки по 0,220 кг 

 

13

3 

Какао  "Нескуик" - пълномаслено 

какао на прах. Лесно разтворим 

прахообразен продукт, светлокафяв 

до кафяв цвят, вкус – сладък. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг. Целуфанови опаковки по  0,400 кг 

 

13

4 
Чай плодов  

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. Целуфанови опаковки по 0,010 кг 
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13

5 

Чай билков, пакетиран – от добре 

изсушени билки, без 

оцветители,овкусители и кофеин - 

съдържание –билки и аромати; без 

изкуствени оцветители и 

консерванти; външен вид – сипкава 

еднородна маса от ситно нарязани 

добре изсушени листа, стръкчета, или 

цвят; без признаци на сбиване на 

бучки и плесенясване, без странични 

примеси; цвят на чая- характерен за 

вида; вкус – приятен, хармоничен, 

без страничен мирис. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. 

в пликчета от филтърна хартия  без 

конец, филтърните пликчета 

поставени в многослоен, пигментно 

покрит картон - кутия по 20 бр. 

 

13

6 

Корнфлейкс  - натурален,  различни 

форми, но не по-големи от 1 см. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целуфанови пликове по 1 кг 

 

13

7 

Корнфлейкс шоколадов - с гладка 

повърхност, без страничен вкус и 

привкус, различни форми, но не по-

големи от 1 см. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

       кг в целуфанови пликове по 1 кг 

 

13

8 

Корнфлейкс без глутен - с гладка 

повърхност, без страничен вкус и 

привкус, на цвят черни с размер не 

по-малък от 1.5 см. до 2 см. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

       кг в целуфанови пликове по 1 кг 

 

13

9 

Бял сух боб пакет –първо качество  

без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на 

примеси 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целуфанова опаковка по 1 кг 

 

14

0 

 Боб лющен пакет –първо качество  

без начупени зърна и следи от 

вредители, чист без наличие на 

примеси 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целуфанова опаковка по 1 кг 

 

14

1 

Леща – без начупени зърна и следи 

от мъртви или живи  вредители, 

чиста, без наличие на примеси. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. в целуфанова опаковка по  1 кг 

 

14

2 

Леща червена  – без начупени зърна 

и следи от мъртви или живи  

вредители, чиста, без наличие на 

примеси. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. в целуфанова опаковка по  1 кг 

 

14

3 
Булгур 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг в целуфанова опаковка по  0,500 кг 

 

14

4 
Чия 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг в целуфанова опаковка по  0,500 кг 

 

14

5 
Киноа 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг в целуфанова опаковка по  0,500 кг 
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14

6 
Елда 

Технологичната 

документация на 

производителя 

кг в целуфанова опаковка по  0,500 кг 

 

14

7 

Грис /царевичен/ качамак -  цвят – 

бледожълт до кремав, без наличие на 

тричени части, мирис – специфичен 

за пшеничния грис, без мирис на 

плесен и запарено, хрус при 

сдъвкване да не се усеща. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в  хартиени пликове по 0,500 кг. 

 

14

8 

Царевичен грис -  цвят – бледожълт 

до кремав, без наличие на тричени 

части, мирис – специфичен за 

пшеничния грис, без мирис на плесен 

и запарено, хрус при сдъвкване да не 

се усеща. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в  хартиени пликове по 1,00 кг. 

 

14

9 

Грис /пшеничен/ – цвят – бледожълт 

до кремав, без наличие на тричени 

части, мирис – специфичен за 

пшеничния грис, без мирис на плесен 

и запарено, хрус при сдъвкване да не 

се усеща. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в  хартиени пликове по 0,500 кг 

 

15

0 

Нишесте бяло пшенично– 100 %, 

без оцветители, натурално, без 

страничен привкус на плесен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. в хартиени пликове по 0,060 кг 

 

15

1 

Нишесте пудинг - 100 %, без 

оцветители, натурално, без страничен 

привкус на плесен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г 

кг в хартиени пликове по 1 кг 

 

15

2 

Картофено нишесте - 100 %, без 

оцветители, натурално, без страничен 

привкус на плесен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г 

кг в хартиени пликове по 1 кг 

 

15

3 

Нишесте царевично -без 

оцветители, натурално, без страничен 

привкус на плесен 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г 

кг в хартиени пликове по 1 кг 

 

15

4 

ЖИТО/Грухана пшеница – цвят - 

специфичен за съответния сорт, 

мирис-характерен за прясно 

пшенично зърно без мирис на плесен, 

запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за 

пшеничното зърно 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целуфанова торбичка по 0,500 кг 

 

15

5 

ЖИТО/Грухана пшеница – цвят - 

специфичен за съответния сорт, 

мирис-характерен за прясно 

пшенично зърно без мирис на плесен, 

запарено или друг несвойствен 

аромат, вкус – характерен за 

пшеничното зърно 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг в целуфанова торбичка по 1 кг 

 

15

6 

Оцет винен -6 % цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна 

течност, без утайка на дъното, вкус -  

кисел, характерен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. ПВЦ бутилка по 0,700 л 

 

15

7 

Оцет ябълков-  цвят – жълт до 

бледожълт, чиста прозрачна течност, 

без утайка на дъното, вкус -  кисел, 

характерен за продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. ПВЦ бутилка по 0,700 л 

 

15

8 

Лимонов сок -  цвят –  чиста 

прозрачна течност, без утайка на 

дъното, вкус -  кисел, характерен за 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. ПВЦ бутилка по 0,200 л 
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продукта 

15

9 

Пастет Детски  - цвят – еднороден, 

характерен за вида, еднородна смляна 

маса, без отделяне на течност и 

въздушни мехурчета, вкус и мирис- 

приятен специфичен, приготвен от 

свински черен дроб. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. Метални кутии от 0,200 кг 

 

16

0 
Сироп 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

л. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

16

1 
Кленов сироп 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9/16.09.2011 

л. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

16

2 

Боза – плътна течност приготвена от 

пшенично брашно, подсладена с 

естествен подсладител, вкус и цвят 

типични за продукта. 

Технологичната 

документация на 

производителя 

л. ПВЦ бутилка по 1,0 л 

 

16

3 

Мед пчелен  – натурален 100%, с 

бледожълт цвят, със специфичен 

аромат.ПМС -196 Съдържание на 

вода не повече от 20%, захароза не 

повече от 5%, нерзтворими във вода 

вещества не повече от 0,1%. Не се 

допускат признаци на ферментация. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг Буркани стъклени по 0,900 кг. 

 

№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 
 

1 
Замразени Броколи - добре 

оформени,  не смачкани. 
Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

2 
Замразена Царевица - едри, добре 

оформени зърна,  не смачкани. 
Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

3 
Замразен карфиол - добре 

оформени,  не смачкани. 
Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

4 
Замразени тиквички - добре 

оформени,  не смачкани. 
Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 
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5 
Замразени моркови - добре 

оформени,  не смачкани. 
Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

6 
Замразени плодове /ягода, малини, 

къпини и др./ - добре оформени,  не 

смачкани. 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

7 

Замразен Грах- цели зърна, 

ненабити, без пукнатини и примеси 

на люспи и парченца от шушулки; 

вкус и мирис - свойствен за зелен 

грах; цвят - зелен, без наличие на 

жълти зърна, без петна по зърното, 

големина на зърното - по-малко от 

8,75 мм, структура – добра, с нежна 

покривка и месеста част 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

8 

Замразен Спанак- добре оформени 

кубчета, не смачкани., свежо зелен 

цвят, съставните части са с 

хомогенен размер, без съдържание 

на големи парчета от стебла  с 

жълт цвят, вкус – леко стипчив и 

горчив, нарязан на парченца с 

размер от 4 – 100 мм; съдържание 

на сухо в-во - не по-малко от 6% 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

9 

Замразен Пипер ивица- добре 

оформени ивици от нарязан пипер 

с размери 1,5 см  широки и дълги 

не повече от 8 см., без страничен 

привкус и аромат, без примеси от 

чужди тела  

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

10 

Замразен Пипер бушен - добре 

оформени ивици от нарязан пипер 

с размери 1,5 см  широки и дълги 

не повече от 8 см., без страничен 

привкус и аромат, без примеси от 

чужди тела  

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

11 

Замразен Печен пипер - добре 

оформени здрави  чушки на пипер 

капия, без примеси на чужди тела, 

без разкъсване на чушката, с ясно 

изразен червен цвят 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

12 

Замразен Гювеч -ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители първо 

качество, пиперките в една 

опаковка да са еднакво нарязани, 

червените домати – цели или 

нарязани, патладжанът – на 

парчета, с размери до 40 мм, 

бамята – цяла, с отстранени 

дръжки, изрязани над венеца, цяла 

или нарязана, зеленият фасул – с 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 
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отстранени дръжки и връхчета, 

цял или нарязан, магданозът – 

нарязан като за подправка. 

13 

Зелен фасул  замразен - шушулки 

цели или нарязани без дръжки и 

връхчета, без повреди от болести и 

вредители, с цвят, характерен за 

сорта - естествено зелен и по-скоро 

тъмен, здрава структура без жилки, 

с дебелина 3 мм на шушулката, без 

петна по шушулката. 

 Наредба № 9 /16.09.2011г.  кг В полиетиленови торби по 2,5 кг. 

 

14 

Замразен Микс зеленчуци - да 

съдържа морков, грах, царевица, 

нарязан зелен фасул, броколи и др.  

добре оформени,  не смачкани. 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

15 

Замразен Микс за зеленчукова супа 

- да съдържа морков, грах, 

царевица, нарязан зелен фасул, 

броколи и др.  добре оформени,  не 

смачкани. 

Наредба 9/16.09.2011 г. кг В полиетиленови пликове по 2,5 кг 

 

16 

Консервирани домати  - ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители залети 

със собствен сос 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг 

 

17 

Домати белени консерва  - ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители залети 

със собствен сос 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг 

 

18 

Домати белени консерва  - ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители залети 

със собствен сос 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр.  Консерва   по    0,800 кг 

 

19 

Лютеница - еднородна, 

пюреобразна маса; вкус и мирис - 

свойствени за вложените съставки, 

цвят - бледо до яркочервен. Първо 

качество 

БДС или еквивалент, 

съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г. 

кг. В стъклени буркани по 0,400 кг 
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20 
Доматено пюре – с не по-малко от 

22% сухо вещество,80% от сухото 

вещество да е домати.  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклени буркани по 0,700 кг 

 

21 
Паприкаш- ниско съдържание на 

сол, без консерванти и оцветители 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг 

 

22 

Консервиран гювеч   - ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители първо 

качество, пиперките в една 

опаковка да са еднакво нарязани, 

червените домати – цели или 

нарязани, патладжанът – на 

парчета, с размери до 40 мм, 

бамята – цяла, с отстранени 

дръжки, изрязани над венеца, цяла 

или нарязана, зеленият фасул – с 

отстранени дръжки и връхчета, 

цял или нарязан, магданозът – 

нарязан като за подправка, залети 

с доматена заливка, в буркани ТО-

07, херметически затворени и 

стерилизирани, процентно 

съотношение на съставките в 

опаковката: зеленчукова смес: 

доматена заливка = от 65:35 до 

60:40.;   

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг 

 

23 

Консервиран грах – ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители, първо 

качество; стерилизиран в буркани 

цели здрави зърна, сортирани по 

едрина и вид, ненабити, без 

пукнатини, без примеси на люспи, 

парчета от шушулки и други. Леко 

скорбелен вкус, без страничен 

мирис. Зърната да са в млечна 

зрялост, със зелен цвят, тънка 

нежна обвивка и сладко месо. Не се 

допускат в буркана наличие на 

зрели зърна, водещи до поява на 

бяла утайка. Прозрачна утайка, 

добре сварен готов за директна 

консумация. Маса на граха - 65 % 

от теглото на консервата. 

Готварска сол - 1.3% до 1.8% . 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг.  

 

24 

Консервиран грах – ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители, първо 

качество; стерилизиран в буркани 

цели здрави зърна, сортирани по 

едрина и вид, ненабити, без 

пукнатини, без примеси на люспи, 

парчета от шушулки и други. Леко 

скорбелен вкус, без страничен 

мирис. Зърната да са в млечна 

зрялост, със зелен цвят, тънка 

нежна обвивка и сладко месо. Не се 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр.  Консерва по 0,800 
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допускат в буркана наличие на 

зрели зърна, водещи до поява на 

бяла утайка. Прозрачна утайка, 

добре сварен готов за директна 

консумация. Маса на граха - 65 % 

от теглото на консервата. 

Готварска сол - 1.3% до 1.8% . 

25 
Консерва Печен Пипер –  ниско 

съдържание на сол, без 

консерванти и оцветители. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг. 

 

26 

Консревирани краставички - 

чисти, цели, ненабръчкани, 

неповехнали, без механични и др. 

повреди, без плододръжки и 

остатъци от цветове; цвят - зелен 

до жълтозелен,ниско съдържание 

на сол,без консерванти и 

оцветители. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг. 

 

27 
Консервирано Кисело зеле - 

нарязано 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 1,700 кг. 

 

28 Консерва зелеви листа  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 1,700 кг. 

 

29 Консерва лозови листа 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В стъклени буркани по 0,680 кг 

 

30 Консервирана царевица 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Консерва от 0,340 кг 

 

31 Консервирана царевица 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. консерва от  0,800 кг 
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32 
Консервирани маслини без 

костилки 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Консерва от 2 кг 

 

33 

Конфитюр разни- /ягода, малина, 

къпина, горски плодове и 

др/желиран продукт с равномерно 

разпределени плодове, не се 

допуска захаросване, пяна, 

мехурчета от въздух, наличие на 

семки, костилки и плодови 

кожици, цвят – характерен за 

плода. Съдържание на плод над - 

60 % от общата маса, захар - под 

50%, киселинност от 0,3 до 1,3%. 

Първо качество 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Стъклени буркани от 0,340 кг 

 

34 
Мармалад /шипков,сливи и др/ – 

съдържание на плод –над 60 

%,захар до 50 % 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Стъклени буркани от 0,340 кг. 

 

35 Течен шоколад    кг. 1 кг. 

 

36 

Компот Праскова- всяка опаковка 

съдържа плодове от един, сорт, 

обелени почистени от костилки 

гнезда, нарязани по един и същ 

начин на половинки и 

четвъртинки по надлъжния 

диаметър, приблизително еднакви 

по размер и форма, без тъмни 

петна по повърхноста и други 

дефекти, залети с захарен 

сироп.Сироп – бистър, слабо 

опалисциращ, без следи от утайка 

и странични примеси. Допуска се 

наличие от плаващи частици от 

плодовото месо в сиропа, 

непредизвикващи неговото 

потъмняване. Вкус и мирис – 

типични, добре изразени, в 

свойствени за праскови без 

страничен вкус и мирис. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклени буркани по 0,680кг. 

 

37 

Компот кайсия - добре изравнени 

по големина и с правилна форма, 

изчистени от костилките и 

нарязани на половинка плодове с 

размери – най-голям диаметър не 

по-малко от 35 мм. Разлика в 

диаметрите между най-големия и 

най-малкия плод - не повече от 8 

мм. Нарязаните плодови 

половинки със запазена цялост. 

Сироп – бистър, без странични 

примеси,допуска се наличие на 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклени буркани по 0,680кг. 
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плаващи частици от плодово месо 

в сиропа, неводещо до 

помътняването му. 

38 

Компот дюля - плодови парчета, 

добре оформени, почистени от мъх 

и каменисти клетки, без повреди от 

болести и вредители, сравнително 

еднакви по форма и големина. 

Надлъжните резанки са с 

широчина от 20-30 мм и дължина 

не по-малко от 50 мм, с отклонение 

в размера + / - 1 см. Консистенция 

на плода – еластични, неразварени 

плодови парчета със запазена 

форма.  Допускат се омекнали и 

разварени парчета  към масата на 

плода не повече от 10 %. Вкус и 

мирис – естествени,свойствени за 

плода, претърпял технологична 

преработка, без страничен вкус и 

мирис. Сироп – бистър, без 

странични примеси, допускат се 

единични плаващи частици от 

плодовото месо в сиропа, не 

предизвикващи неговото 

потъмняване 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклени буркани по 0,680кг. 

 

39 

Компот  круша – плодови 

парченца, добре оформени, 

почистени от семената, без повреди 

от болести и вредители, 

сравнително еднакви по форма и 

големина. Консистенция на плода 

– еластични, неразварени плодови 

парчета със запазена форма, 

допускат се омекнали парчета в % 

към масата на плода не повече от 

10 %. Вкус и мирис – естествени 

свойствени за плода, претърпял 

технологична преработка, без 

страничен вкус и мирис. Бистър, 

без странични примеси, допуска се 

наличие на плаващи честици от 

плодово месо в сиропа, неводещо 

до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан  с грамаж 0,680 кг. 

 

40 

Компот слива без костилка – 

Нарязаните плодови половинки 

със запазена цялост. Сироп – 

бистър, без странични 

примеси,допуска се наличие на 

плаващи частици от плодово месо 

в сиропа, неводещо до 

помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан  0,680 кг. 

 

41 

Компот Малина- Плодовете  със 

запазена цялост. Сироп – бистър, 

без странични примеси,допуска се 

наличие на плаващи частици от 

плодово месо в сиропа, неводещо 

до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан  0,680 кг. 
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42 

Компот череша - Плодовете  със 

запазена цялост. Сироп – бистър, 

без странични примеси,допуска се 

наличие на плаващи частици от 

плодово месо в сиропа, неводещо 

до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан  0,680 кг. 

 

43 

Компот ананас - Плодовете  със 

запазена цялост. Сироп – бистър, 

без странични примеси,допуска се 

наличие на плаващи частици от 

плодово месо в сиропа, неводещо 

до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан  0,680 кг. 

 

44 

Компот ягода -Плодовете  със 

запазена цялост. Сироп – бистър, 

без странични примеси,допуска се 

наличие на плаващи частици от 

плодово месо в сиропа, неводещо 

до помътняването му. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. Стъклен буркан 0,680 кг. 

 

45 

Натурален сок 100% плодова 

съставка  ананас и портокал, 

ябълка, праскова, кайсия, горски 

плодове,вишна, круша. Течна 

консистенция с много дребни 

частици от пресния плод, цвят — 

характерен, съобразно цвета на 

суровия плод. Пастьоризиран без 

консерванти. Съдържание на плод 

— 100 %. Съдържанието на моно- 

и дизахариди да не превишава 20% 

от общата маса на продукта. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. В тетрапак опаковки по 1 л. 

 

46 

Нектар – праскова, кайсия, 

комбинация от морков и ябълка, 

комбинация морков и портокал, 

комбинация банан и ягода.Течна 

консистенция с много дребни 

частици от пресния плод, цвят – 

характерен съобразно цвета на 

суровия плод. Пастюризиран, без 

консерванти. Съдържанието на 

моно- и дизахариди да не 

превишават 20% от общата маса 

на продукта.Съдържание на плода-

55-60% с добавена вода-30-35%. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. 
В стъклена бутилка 0,500 литра в 

картонен амбалаж 

 

47 

Сок  ябълка - течна консистенция, 

с много дребни частици от пресния 

плод, цвят - характерен, съобразно 

цвета на суровия плод, вкус-

сладък, 100% плод. Пастьоризиран 

без консерванти. Съдържанието на 

моно- и дизахариди да не 

превишава 20% от общата маса на 

продукта 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

бр. стъклена бутилка от 0,500 л. 

 

48 
Овесени ядки - без страничен 

мирис и аромат, мирис – на 

брашно 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг Целуфанови опаковки по 1 кг 
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49 

Мюсли -  с плодове, с  ядкови 

плодове, със сухи плодове, с 

парченца не по-големи от  5 мм, 40 

% плод  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг 

 

50 Мюсли -  обикновенно 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг 

 

51 Стафиди 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг. 

 

52 Сусам 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг. 

 

53 Нахут 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг 

 

54 Локум 

Технологичната 

документация на 

производителя 

бр. 
В стандартна опаковка на 

производителя 

 

55 Ошаф 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг 

 

56 
Сушени плодове - кайсии, череши, 

сливи, смокини, папая, ананас, 

киви, банан, кокос ,микс 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 9 /16.09.2011г. 

кг. Целуфанови опаковки по 1 кг 

 

№ Вид храни Стандарт Мярка Опаковка 
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1 Таратор 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

2 Супа пиле 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

3 Супа топчета 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

4 Крем супа 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

6 Пиле с ориз 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

7 Мусака 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

8 
Кюфтета с гарнитура картофи соте 

и лютеница 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

9 
Пилешка пържола с гарнитура 

домати и краставици 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 6 /10.08.2011г.,  

Наредба 5/03.06.2016 г.,   

Наредба 2/07.03.2013г., 

Наредба 9/16.09.2011 г. 

кг.   Полиетиленови опаковки  

 

 

Забележка:  

Задължително е попълването на всички позиции в офертата. Предложената цена 

включва ДДС и всички разходи по доставката франко складове до обектите на 186 ДГ 



55 

 

Деница, гр.София. Ценовите предложения на продуктите следва да са с цени на хранителни 

продукти, които отговарят на изискванията за състав и качество, съгласно действащата 

нормативна уредба. 

       Изисквания за качество на храните: всяка доставена партида хранителни продукти 

трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са 

със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите 

нормативни актове към него.  

Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицираните храни.  

 

  Предлагаме следният срок за отложено плащане на цената на извършена доставка 

по заявка на възложителя: ................................................... календарни дни от доставката и 

представяне на фактура за нея съгласно изискванията на действащото българско 

законодателство. 

 

Срокът на валидност на настоящата ОФЕРТА е 180 /сто и осемдесет/ календарни 

дни, считано от изтичане на срока за получаване на оферти за участие в процедурата по 

възлагане на поръчката. При искане от страна на Възложителя, посоченият срок може 

да бъде удължен до сключването на договор с изпълнителя или до прекратяване на 

процедурата. 

 

За изпълнението на настоящата поръчка предлагаме: 

- Да доставяме всички видове хранителни продукти, описани в Техническата 

спецификация на възложителя, придружени с документи, удостоверяващи 

производителя, качество и количество, срок на годност и други изискуеми данни за 

всеки доставян продукт съгласно приложимите санитарно – хигиенни изисквания, 

действащото българско законодателство и изискванията на възложителя по настоящата 

поръчка. 

- Срок за изпълнение на доставка по заявка на възложителя - .................................. часа 

от получаване на заявката /но не повече от 24 часа/. 

- Срок за изпълнение на допълнителни заявки - ................................ часа от получаване 

на допълнителната заявка /но не повече от 6 часа/. 

- Срок за отстраняване на рекламации - .......................................... часа от установяване 

на дефекта от възложителя и изпълнителя /но не повече от 4 часа/. 

  

 

 

 

Дата:                                                                          ПОДПИС И ПЕЧАТ: 

 

 /имена, длъжност/  
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           ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Днес, .........2018 година, в гр. София, на основание чл.194 от Закона за обществени 

поръчки, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка между: 

 

1  186 ДГ „Деница“, гр. София, СО - район „Младост”, ул. „Малкият принц” №14, 

представлявано от ...................................., БУЛСТАТ ......................................., в качеството на 

директор, наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 
и 

2 ........................................, със седалище и адрес на управление: 

........................................, вписано в Търговския регистър към АВ с ЕИК 

………………………, тел. ................................., факс: ..............,  представлявано от 

..........................................., ЕГН ........................, с л.к. № ........................., изд. на 

.......................... от ........................., в качеството на ..................................., определен за 

изпълнител след проведен избор на изпълнител  на обществена поръчка по реда на гл.26 от 

ЗОП – наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна. 

 
Страните се споразумяха за следното: 

I.         ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя хранителни 

продукти съгласно Техническата спецификация - Приложение №1, представляваща 

неразделна част от настоящия договор, по писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и съгласно 

подробно уговорените условия в настоящия договор. 
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора, в съответствие 

с действащите нормативни актове и стандарти, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

определени в Техническата спецификация, и офертата, въз основа на която е определен 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обществената поръчка, представляваща неразделна част от договора. 

1.3. Предвидените количества готова кухненска продукция, изчислени на база на 

броя на хранодните, заложени в Техническата спецификация, са прогнозни, приблизително 

необходими за срока на действие на договора и са съобразени с предвидените средства в 

бюджета на ДГ 186 “Деница“, гр. София, СО - район „Младост”, ул. „Малкият принц” 

№4. 

1.4. Възложителят си запазва правото:   

 да променя (да намалява и/или увеличава) количествата от доставените 

хранителни продукти според своите конкретни потребности в рамките на предвидените 

средства по договора;   

 да не заявява цялото количество  от предвидените в Техническата 

спецификация хранителни продукти в зависимост от конкретните нужди на детската 

градина. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
2.  Договорът е със срок на действие една година или до достигане на прогнозната 

стойност. 
 
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ 
3. Доставната цена на хранителните продукти е съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2,  представляващо неразделна част от настоящия 

договор,  и включва всички разходи по доставката, франко складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на адрес ДГ 186 “Деница“, гр. София, СО - район „Младост”, ул. „Малкият принц” №4. 
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4.1. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ............... дни след приемане на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и представяне на надлежна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път по 

следната банкова сметка /в лева/: 

При банка ..............  ........... ; IBAN ..........................; BIC .............................. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна 

на банковата си сметка в срок до 3 дни от датата на промяната. В случай, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита че плащанията са 

извършени надлежно. 

4.3. Когато част от хранителните продукти се доставят от подизпълнител, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заплати цената на тази доставка директно на подизпълнителя въз 

основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.4. В случаите по т.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането на подизпълнителя в 15-дневен срок от получаването му заедно 

със становище, от което е видно дали оспорва съответното плащане или част от него като 

недължимо.   

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на подизпълнителя, когато 

искането му за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора с грижата на 

добрия търговец. 

5.2. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение, в размер на 1 000 /хиляда/ лева. 

6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за всяка 

извършена доставка съгласно изискванията на действащото българско законодателство. 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти /наричани в този договор 

стоки/те“/ с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, 

качеството, датата на производство, срокът на годност, произход и идентичност, франко 

сладовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно заявката му, в рамките на работното време. 

7.2.   Опаковката на стоките трябва да бъде подходяща за ръчна и механизирана 

товаро-разтоварна дейност. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да доставя хранителни продукти при строго спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните 

удостоверения за регистрация, издадени от компетентните органи съгласно действащото 

българско законодателство. 

7.4.  Стоката се доставя, придружена от: стокова разписка/търговски документ, 

съдържащ номер на партида, регистрационен номер на предприятието и др. изискуеми 

реквизити съгласно действащите нормативни актове и санитарно-хигиенни предписания. 

7.5. При доставка в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката трябва да се придружава 

от лице, упълномощено да подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен 

документ по отношение количеството и качеството на доставените продукти. 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя само безопасни, годни за консумация и 

неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла, на чл.20 от Закона за 

храните. Ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 да изтегли от складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, представляващи заплаха за 

живота и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички рискове, свързани с употреба на продуктите; 

 незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за 
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употреба. 

8.2. През срока на годност съгласно БДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 

несъответствие на заявените качества на хранителните продукти, при правилно съхранение 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. неговите работници/ служители, като е длъжен за своя 

сметка да отстрани  проявилите се недостатъците в срока за предявяване на рекламации. 
8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и урежда по уговорения ред 

надлежно предявените от Възложителя рекламации за количеството и качеството на 

доставените хранителни продукти и в срок до 1 (един) работен час, след надлежно 

уведомление, е длъжен да замени некачествената хранителни стоки с качествени.  

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, по искане от страна на упълномощени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролни органи и лица, да осигури достъп до складовете си за 

извършване на проверка на качественото състояние на стоките, подлежащи на доставка по 

настоящия договор. 

 9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да не предоставя информация и документи на 

трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, 

станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по настоящия 

договор. 

 10.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи необходимото съдействие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на договора и цената за доставените 

хранителни продукти  при условията, реда и сроковете, определени в този договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респ. упълномощените от него служители, приемат 

доставяните стоки в складовете срещу стокова разписка или търговски документ, съдържащ 

вида на доставяния хранителен продукт, количество, номер на партида, регистрационен 

номер на предприятието и др. изискуеми реквизити, след оценяване на съответствието й с 

изискванията на договора и нормативните актове, което се удостоверява от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на документите, посочени в т.7 от настоящия договор.  
 11.2. При наличие на мотивирани възражения от упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите могат да откажат да приемат стоката, за която не са представени 

документи по т.7 от настоящия договор, както и ако стоката не отговаря на изискванията на 

Системата за управление на безопасност на храните, БДС, EN ISO 22000:2005 /или 

еквивалент/ съгласно т.56 от ДР на Закона за храните, съгласно условията на договора. 

11.3.   При възникване на спор относно качеството на доставената стока, контролни 

проби се вземат от оторизиран съгласно закона орган, в присъствието на представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощени от тях лица, по възможност още в 

същия ден на доставката, но не по-късно от следващия работен ден. За арбитражен и 

разрешаващ спора ще се счита протокола от анализа на оторизирания орган /Дирекция 

контрол по храните към МЗХ, Дирекция по растениевъдство и контрол на качеството на 

пресните плодове и зеленчуци към M3, БАБХ, РЗИ, оторизирана лаборатория/, като 

разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на договора 

да извършва проверка чрез оторизирани контролни органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

складовете – място на доставката, относно качество, количества, стадии на изпълнение, 

технически параметри и др. на стоките, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация в случай, че доставена стока е 

опасна за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на протокол за 

изпитване от оторизиран орган. 

13.2. При откриването на скрити дефекти на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
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знаел и не е могъл да узнае при приемането й, същият е длъжни незабавно да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на дефектната стока с 

нова или връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и 

не е изпълнил задълженията си, посочени в договора и предписани от закона. 

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява предадения с доставката амбалаж на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /пластмасови касетки и/или кашони и др. такива/ и след освобождаването 

му да го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във вида, в който е получен. При установяване на липса 

и/или унищожаване на доставения амбалаж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в 

размер на левовата равностойност на невърнатия амбалаж, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да потърси регресна отговорност от своите работници/служители и/или трути лица, 

виновни за липсата/ унищожаването на амбалажа. 

15.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен от него служител/и, е длъжен да 

представя писмена заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки четвъртък, до 16:00 часа за 

необходимата доставка за следващата седмица. 

15.2. Заявката следва да се предоставя по електронен път и се изготвя по 

предвалително съгласуван между страните образец, като съдържа подробно описание на 

заявените артикули и график за доставката им. 

VI. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ 

16.1. Страните имат право да прекратят договора в случай на неизпълнение, при 

условията и по реда, предвидени съгласно действащото българско законодателство. 

16.2. В случай на виновно прекратяване на договора неизправната страна дължи на 

изправната неустойка за претърпените вреди в размер на 3% /три процента/ от стойността 

на договора. 

16.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява правото си по предходната точка чрез задържане 

на гаранцията за изпълнение, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сключване на договора. 

17.1. При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заявени при условията 

на настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% /три 

процента/ от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 9% /девет/ 

процента от стойността на недоставената в срок стока. 

17.2.  Ако забавата продължи повече от три дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

отправи писмено предупреждение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за прекратяване на договора, като 

това не ограничава останалите му права в случай на неизпълнение съгласно настоящия 

договор и закона.  

17.3.  При забава или непредставяне на заявките по уговорения в договора ред, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да извърши доставката в указаните срокове и има право да 

поиска потвърждаване/извършване на заявката по надлежно уговорения ред от 

упълномощения за това служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

18.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане на 

доставка при установяване на отклонения в количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти, въз основа на представените анализи съгласно условията на 

договора, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

18.2. При установяване на неизпълнение, вкл. неточно, некачествено изпълнение на 

три или повече доставки, заявени при условията на настоящия договор, в рамките на един 

месец, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие. 
18.3. При възникване на спор относно качеството на стоката, за арбитраж ще се счита 

анализа на акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за предприемане на 

действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмени на стоката. 
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

19.1. Този договор се прекратява в следните случаи: 

1.по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. с едномесечно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната 

страна, в случай на виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора; 

3. с изтичане на срока на договора или с достигане на предвидената стойност; 

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6. в други случаи, уредени в закона. 

19.2. Възложителят може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено 

предизвестие без да дължи неустойка и обезщетения и без необхолимост от допълнителна 

обосновка като уреди всички финансови отношения с Изпълнителя относно изпълнените и 

приети от Възложителя доставки на хранителни продукти. 

 
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощеното лице съгласно т.15 от договора, може да 
променя определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните 
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 24 часа преди съответната доставка, 
като писмено или по телефон/факс уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

21.1. Освен ако изрично не е уговорено друго в настоящия договор, всички съобщения 

или уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма, която ще се смята 
за спазена и при отправянето им по факс. Съобщенията следва да се адресират, както 
следва: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
186 ДГ ДЕНИЦА, гр. София, СО - район „Младост”, ул. „Малкият принц” №4 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
.................................... 
 
21.2. В случай на промяна на посочените данни за кореспонденция, страната незабавно 

уведомява другата за съответната промяна. В противен случай, съобщение, изпратено на 
посочените в договора адреси/ данни за контакт, ще се смятат за надлежно връщени на 
съответната страна. 

22.1. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на 

своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са 

страна по договора, освен в изрично предвидени от закон случаи. 

22.2. Правилото  в т.22.1. не се отнася за случаите на промяна на правния статут на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

23. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за обществените поръчки и 

другите относими нормативни актове съгласно действащото българско законодателство. 

24. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, 

при условията на чл.116 от ЗОП. 

25. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл.117 от ЗОП. 
26. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод тълкуването и 

изпълнението на този договор, се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие по 

съдебен ред. 
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 Настоящият договор съдържа .... броя страници, като неразделна част от него са и 

следните приложения: 

1. Техническа спецификация на хранителните продукти – Приложение №1. 

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2. 

 

Договорът се състави и подписа в два едноообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните и влиза в сила от датата на подписването му . 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


