
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, социалния 

патронаж и обществена трапезария на територията на Община Костенец“ 

 

Раздел „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“ 

I. Общи изисквания към доставката:  

1.1. Количество на доставените храни: 

Пълното описание на хранителните продукти и техните ориентировъчни 

количества, необходими на Възложителя и нормативните изисквания към тях са 

описани в Технически спецификации – специфични изисквания към хранителните 

продукти, неразделна част от настоящите условия.  

            КОЛИЧЕСТВАТА, описани в Техническата спецификация – специфични 

изисквания към хранителните продукти, са приблизително необходимите за дванадесет 

месеца и са съобразени със заложените финансови средства в бюджета на 

Възложителя. Количествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в 

техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение 

за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. В рамката на договорената 

обща максимална стойност за поръчката, Възложителят има право да завишава или 

намалява количествата от даден хранителен продукт, както и да не заявява асортимент 

съобразно изискванията и предписанията на държавни контролни органи и 

нормативните документи, регламентиращи тази дейност, както и съобразно своите 

нужди до размера на общата стойност на поръчката, посочена в договора за доставка, 

сключен с Възложителя.  

Договорът за обществена поръчка се сключва на посочената от Възложителя прогнозна 

стойност, която се явява максимално допустимата стойност, до която Възложителят 

може да заявява и купува хранителни продукти по предложените от участника 

единични цени. 

1.2. Място, срок и периодичност на доставките 

Доставките се извършват след заявка от страна на Възложителя, франко складовете на 

посочените общински обекти.  

Срок за изпълнение на всяка заявка – до 24 часа от момента на отправяне на 

конкретната заявка.  

Периодичността на извършване на доставките е:  

- ежедневно за хранителни продукти от групата „Хляб, хлебни изделия и брашно“;  

- два пъти седмично за хранителни продукти от група “Плодове и зеленчуци”;  

- един път седмично за хранителните продукти от останалите групи. 

 

II. Качествени изисквания и стандартизация 



1. Предлаганите продукти трябва да отговарят на Закона за храните, Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, БДС или еквивалентно. 

1.1. Опакованите продукти трябва да са в оригинални опаковки с ненарушена цялост. 

1.2. Стоките трябва да са етикетирани съгласно Наредбата за етикетирането и 

представянето на храните или еквивалентно. 

1.3. В момента на доставката, продуктите трябва да имат остатъчен срок на годност не 

по-малко от 50%. 

1.4. Доставката на хранителните продукти да се извършва със специализиран 

транспорт, притежаващ съответните удостоверения от органите на БАБХ. 

1.5. Продуктите се придружават от търговски документ за количество, произход и 

годност. 

2. Изисквания за изпълнение и качество на доставките: 

2.1. Доставяните мляко и млечни хранителни продукти; месо и месни хранителни 

продукти, риба и яйца; пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви и 

пакетирани хранителни продукти да отговарят на национални стандарти, стандарти, 

разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на 

международни стандарти за управление на качеството. 

Видовете, количествата и характеристиките на отделните продукти/стоки, предмет на 

поръчката, са както следва: 

2.1.1. Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно. 

1. Хляб "Бял" - нарязан по БДС - 0,650 кг. - 2340 бр. 

2. Хляб "Типов" - нарязан по БДС - 0,650 кг. - 2360 бр. 

3. Хляб "Пълнозърнест" - нарязан по БДС - 0,650 кг. - 1510 бр. 

4. Хляб "Добруджа" - нарязан по БДС - 0,650 кг. - 760 бр. 

5. Хляб "Добруджа" - 0,350 кг. - 21160 бр. 

6. Брашно по утвърден стандарт - 1 кг. - 1590 бр. 

7. Брашно пълнозърнесто по БДС - 1 кг. - 60 бр. 

8. Грис - 1 кг. - 107 бр. 

9. Кус-кус - 0,400 кг. - 130 кг. 

10. Кус - кус пълнозърнест - 0,500 кг. - 45 кг. 

11. Макарони - 0,400 кг. - 292 кг. 

12. Макарони - пълнозърнести - 0,400 кг. - 50 кг. 

13. Нишесте - 0,080 кг. - 2100 бр. 

14. Фиде - 0,400 кг. - 245 бр. 



15. Фиде - пълнозърнесто - 0,500 кг. - 20 кг. 

16. Юфка домашна - 0,200 кг. - 166 кг. 

17. Юфка обикновена - 0,400 кг. - 64 кг. 

18. Спагети - 0.400 кг. - 120 кг. 

19. Спагети - пълнозърнести - 0,500 кг. - 40 кг. 

20. Козунак - 0.500 кг. - 300 бр. 

21. Банички - 0,140 кг. - 1080 бр. 

22. Тутманик - 0,140 кг. - 1080 бр. 

23. Кифла с мармалад - 0,140 кг. - 1080 бр. 

24. Сухари - 0,125 кг. - 50 кг. 

25. Галета - 1 кг. - 15 кг. 

2.1.2. Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др. 

1. Свинско месо - шол - 1 кг. - 2830 кг. 

2. Пилешки бутчета - 1 кг. - 1050 кг. 

3. Кренвирши телешки по БДС - 1 кг.- 1380 кг. 

4. Телешко месо - шол - 1 кг. - 390 кг. 

5. Салам шпек - по БДС - 1 кг. - 70 кг. 

6. Кайма - смес /60т/40свБДС - 1 кг. - 1395 кг. 

7. Риба филе хек - 1 кг. - 745 кг. 

8. Риба скумрия-филе - 1 кг. - 100 кг. 

9. Яйца - 1 бр. - 22640 бр. 

10. Пуешка шунка по БДС - 1 кг. - 10 кг. 

11. Свинска шунка по БДС - 1 кг. - 10 кг. 

12. Заешко месо - 1 кг. - 80 кг. 

13. Кюфтета - 0.060 кг. - 10600 бр. 

14. Пуешко филе - 1 кг. - 68 кг. 

15. Месо - пиле филе - 1 кг. - 830 кг. 

16. Агнешко месо - 1 кг. - 337 кг. 

17. Риба скумрия с кост - 1 кг. - 70 кг. 

18. Черен дроб - 1 кг. - 10 кг. 



19. Пилешко месо без кожа и кост - 1 кг. - 1610 кг. 

20. Наденица сурова - 1 кг. - 250 кг. 

21. Наденица варена - 1 кг. - 360 кг. 

2.1.3. Доставка на мляко и млечни продукти: 

1. Кисело мляко - 2 % БДС - 0.400 кг. - 9980 бр. 

2. Кисело мляко 3,6% БДС - 0.400 кг. - 9940 бр. 

3. Извара по БДС - 1 кг. - 207 кг. 

4. Краве сирене без раст.мазнина БДС - 1 кг. - 952 кг. 

5. Кашкавал без растит. мазнина БДС - 1 кг. - 450 кг. 

6. Масло без растителна мазнина 82% без консерванти - 0,250 кг. - 1725 кг. 

7. Прясно мляко-2% - 1 л. - 2600 л. 

8. Прясно мляко 3,6% - 1 л. - 3500 л. 

9. Пресяно мляко 3% - 1 л. - 3500 л. 

10. Сирене /имитиращ продукт/ - 1 кг. - 144 кг. 

11. Цедено кисело мляко - 1 кг. - 65 кг. 

2.1.4. Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия: 

1. Захар - 1 кг. - 980 кг. 

2. Пудра захар - 1 кг. - 65 кг. 

3. Течен шоколад - 1 бр. - 6 кг. 

4. Корнфлейкс /пшенично, царевично, какао/ - 1 кг. - 175 кг. 

5. Овесени ядки - 1 кг. - 150 кг. 

6. Жито - 1 кг. - 33 кг. 

7. Бутер тесто - 0,500 кг. - 20 бр. 

8. Кори за баница - 0.500 кг. - 445 бр. 

9. Елда - 1 кг. - 35 кг. 

10. Мая - 1 кг. - 10 бр. 

11. Мед БДС - 0,900 кг. - 110 бр. 

12. Сол - готварска йодирана - 1 кг. - 475 кг. 

13. Чубрица - ронена - 0,010 кг. - 720 бр. 

14. Джоджен - 0,010 кг. - 530 бр. 



15. Дафинов лист - 0,010 кг. - 140 бр. 

16. Черен пипер - 0,010 кг. - 200 бр. 

17. Червен пипер - 0,100 кг. - 200 бр. 

18. Ванилия - 0,002 кг. - 1150 бр. 

19. Оцет - 1л. - 100 бр. 

20. Целина - 0,080 кг. - 40 бр. 

21. Билков чай-кутия - 1 бр. - 250 бр. 

22. Тахан сусамов - 0,700 кг. - 10 кг. 

23. Сода за хляб - 0,080 кг. - 85 бр. 

24. Ориз - 1 кг. - 1545 кг. 

25. Маслини без костилка - 1кг. - 50 кг. 

26. Леща - 1 кг. - 380 кг. 

27. Олио утвърден стандарт - 1 л. - 1740 л. 

28. Боб - 1 кг. - 910 кг. 

29. Бакпулвер - 0,010 кг. - 450 бр. 

30. Канела - 0,010 кг. - 170 бр. 

31. Кимион - 0,010 кг. - 150 бр. 

32. Сол шарена - 0,010 кг. - 210 бр. 

33. Киноа - 1 кг. - 13 кг. 

34. Орехи - 1 кг. - 30 кг. 

35. Какао - 1 кг. - 34 бр. 

36. Амарант - 0,500 кг. - 8 бр. 

37. Бисквити обикновени - 0,130 кг. - 900 бр. 

38. Чесън на прах - 0,010 кг. - 50 бр. 

39. Зърнена инстантна каша - 0,180 кг. - 30 бр. 

40. Мюсли с плодове - 1 кг. - 30 кг. 

41. Мая суха - 0,011 кг. - 130 бр. 

42. Леща - белена - 0,500 кг. - 90 кг. 

43. Боб - белен - 0,800 кг. - 130 кг. 

44. Халва - 1 кг. - 38 кг. 



2.1.5. Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/: 

1. Моркови - 1 кг. - 2720 кг. 

2. Кромид лук - стар - 1 кг. - 2825 кг. 

3. Чеснов лук - 1 кг. - 24 кг. 

4. Картофи - 1 кг. - 3980 кг. 

5. Краставици - пресни - 1 кг. - 1420 кг. 

6. Домати - пресни - 1 кг. - 1900 кг. 

7. Чушки - 1 кг. - 645 кг. 

8. Зеле прясно - 1 кг. - 1935 кг. 

9. Тиквички - 1 кг. - 485 кг. 

10. Спанак - пресен - 1 кг. - 80 кг. 

11. Магданоз връзки - 1 бр. - 1130 вр. 

12. Праз лук - 1 кг. - 355 кг. 

13. Лимони - 1 кг. - 280 кг. 

14. Портокали - 1 кг. - 1750 кг. 

15. Банани - 1 кг. - 4220 кг. 

16. Дини - 1 кг. - 600 кг. 

17. Пъпеши - 1 кг. - 200 кг. 

18. Грозде - 1 кг. - 690 кг. 

19. Ягоди - 1 кг. - 194 кг. 

20. Ябълки - 1 кг. - 3585 кг. 

21. Мандарини - 1 кг. - 1020 кг. 

22. Кайсии - 1 кг. - 160 кг. 

23. Праскови - 1 кг. - 530 кг. 

24. Череши - 1 кг. - 390 кг. 

25. Тиква - 1 кг. - 160 кг. 

26. Киви - 1 кг. - 345 кг. 

27. Круши - 1 кг. - 485 кг. 

28. Пресен лук - 1 бр. - 110 вр. 

29. Марули - 1 бр. - 240 бр. 



30. Репи - 1 бр. - 50 вр. 

31. Авокадо - 1 кг. - 6 кг. 

32. Ананас - 1 кг. - 55 кг. 

33. Карфиол - 1 кг. - 165 кг. 

34. Сушени кайсии - 1 кг. - 25 кг. 

35. Спанак - замразен - 1 кг. - 350 кг. 

36. Микс зеленчуци - замразен - 0,450 кг. - 656 кг. 

37. Стафиди - 0,500 кг. - 5 кг. 

38. Дюли - 1 кг. - 30 кг. 

39. Кервиз - 1 вр. - 55 вр. 

40. Червено цвекло - 1 кг. - 25 кг. 

41. Сини сливи - 1 кг. - 120 кг. 

42. Броколи - 1 кг. - 100 кг. 

43. Грах замразен - 2,500 кг. - 440 кг. 

44. Копър - 1 бр. - 65 вр. 

45. Гювеч замразен - 1 кг. - 480 кг. 

46. Микс грах и моркови-замразени - 1 кг. - 100 кг. 

47. Зелен фасул замразен - 1 кг. - 100 кг. 

48. Кисело зеле - 1,700 кг. - 160 кг. 

49. Чушки нарязана замразени - 1 кг. - 250 кг. 

50. Пресен чесън на връзка - 1 бр. - 60 вр. 

Консерви: 

1. Лютеница по БДС - 0,560 кг. - 910 бр. 

2. Конфитюр-60 плод/40захар без консерванти - 0,680 кг. - 290 бр. 

3. Царевица консерва - 0.400 кг. - 40 бр. 

4. Доматено пюре - 0,680 кг. - 50 бр. 

5. Печени чушки буркан - 0,680 кг. - 50 бр. 

6. Грах консерва - 0,680 кг. - 560 бр. 

7. Гювеч консерва - 0,680 кг. - 550 бр. 

8. Домати консерва - 0,680 кг. - 3740 бр. 



9. Паприкаш консерва - 0,680 кг. - 485 бр. 

10. Зелен фасул консерва - 0,680 кг. - 670 бр. 

11. Нахут - 0,400 кг. - 40 бр. 

12. Кисели краставички - 0.680 кг. - 350 бр. 

13. Постни консерви - 0,330 кг. - 230бр. 

14. Консерва с месо - 0,540 кг. - 290 бр. 

15. Домати консерва - 0,300 кг. - 100 бр. 

16. Грах консерва - 0,280 кг. - 30 бр. 

17. Лютеница по БДС - 0,300 кг. - 65 бр. 

18. Лютеница по БДС - 5 кг. - 300 бр. 

Компоти: 

1. Компоти разни без консерванти - 0,680 кг. - 2690 бр. 

2. Натурален сок -100% - 1 л. - 2630 бр. 

2.2. Да са спазени изискванията на Закона за храните, Наредба №16/28.05.2010 год. за 

изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, 

Наредба №8/16.04.2002 год. за изискванията към използване на добавки в храните, 

Наредба №1/09.01.2008 год. за изискванията за търговия с яйца за консумация, Наредба 

№32/23.03.2006 год. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и 

черен дроб от домашни птици, Наредба за изискванията към захарите, предназначени за 

консумация от човека (приета с ПМС №196/2002 г.), Наредба за изискванията към 

плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от 

кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.), Наредба №6/10.08.2011г. на МЗ за здравословно 

хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения; Наредба № 8 от 

04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на 

дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 

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

на земеделието, храните и горите; 
 

2.3. Доставяните кокоши яйца да са клас “А”, теглова категория “L”, да са маркирани 

съгласно Наредба №1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация. 

Яйцата да се доставят не по-късно от 20 дни след датата на снасяне. 

2.4. Стандартизация: 

- месото (пилешко, свинско и телешко) да бъде по утвърден стандарт 

- рибата да е добре почистена от кожа, гръбначните кости и вътрешности, филетирана 

или нарязана на парчета, охладена. Рибата да е сладководна и/или морска. 

https://web.apis.bg/p.php?i=3858143


- месните продукти от свинско, говеждо и птиче месо. Това са кайма, кебапчета и 

кюфтета, сурова наденица и карначета, варени и варено-пушени малотрайни колбаси, 

траен варено-пушен салам, кайма от птиче месо, кебапчета и кюфтета от птиче месо, 

сурова наденица и карначета от птиче месо и варени и варено-пушени малотрайни 

колбаси от птиче месо. Варено-пушените малотрайни колбаси, включени в стандартите 

са кренвирши, наденица и колбас - да са по утвърден стандарт "Стара планина" 

- прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, което отговаря на 

изискванията на Приложение 3, раздел 9, глава 1, т.3 на Регламент (ЕО) 853/2004 

- Киселото мляко да е произведено по стандарт БДС 12:2010; Сиренето да е 

произведено по стандарт БДС 15:2010; Кашкавалът да е произведен по стандарт БДС 

14:2010 

- слънчогледовото масло да е произведено по браншови стандарт БС 01/2016 

- брашното ''Бяло'', ''Добруджа'' или ''Типово'' да е по утвърден стандарт 

- консервираните продукти от плодове и зеленчуци не трябва да съдържат консерванти, 

оцветители и подсладители. 

- плодовите или зеленчуковите сокове/нектари да са 100%, в които съдържанието на 

моно- и дизахари не превишава 20% от общата маса на продукта 

- доматеното пюре да е с не по-малко от 22% сухо вещество (като минимално 80% от 

сухото вещество се формира домата) 

- лютеницата трябва да е произведена по браншови стандарт 

- захарта да е "Рафинирана бяла захар" или "Екстра бяла захар" при спазване на 

изискванията на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за 

консумация от човека, приета с ПМС 209 от 11 септември 2002 г. (ДВ., бр.89 от 2002 г.) 

- солта да е йодирана с калиев йодат, в съответствие с изискванията на Наредба за 

изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с 

ПМС №3 от 30 януари 2001 г. (ДВ, бр.11 от 2001 г.) 

2.5. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да бъдат със съответното най-високо 

качество – клас І, да не съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над 

максимално допустимите стойности. 

2.6. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са зрели, твърди, без гъбични 

поражения, без набивания и без повреди, дължащи се на ниски или високи 

температури. 

- картофите да са чисти без земя и без други примеси, цели, здрави, без повреди от 

вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране, 

товарене и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки маркировка, която 

съдържа етикет с данни за място на произход, име на производител и/или име на 

опаковчик. 



- варивата да отговарят на следните изисквания - да са цели и здрави; да са чисти, без 

видими чужди вещества; да са без вредители; да нямат увреждания от вредители; да 

нямат неспецифичен мирис и/или вкус; да са с цвят характерен за продукта 

- зеленият фасул да бъде клас "Екстра" или клас "1" 

2.7. Доставяните пресни плодове и зеленчуци да са опаковани и маркирани съгласно чл. 

10, чл. 11 и чл.12 от Наредба № 16/28.05.2010 год. за изискванията за качество и 

контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска доставката на 

загнили, развалени и негодни за консумация плодове и зеленчуци. 

2.8. Доставяните хранителни продукти да са в срок на годност, отбелязан върху всяка 

отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не по-

малко от 50 % остатъчна срок на годност за конкретния вид продукт. 

2.9. Доставяните хранителни продукти да са опаковани и маркирани. 

2.10. Доставяните мляко, млечни хранителни продукти, месо и месни хранителни 

продукти, риба, яйца, плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 

продукти да бъдат със съответната нормативно определена характеристика за качество 

на всеки продукт. 

2.11. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната, и документ, удостоверяващ безопасността ѝ. 

3. Изисквания към участниците: 

3.1. Валидни сертификати: БДС EN ISO 22000:2005 за безопасност на храните и БДС 

EN ISO 9001:2015 за управление на качеството с обхват доставка на хранителни 

продукти или техен еквивалент. 

3.2. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за произход 

и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва при 

спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

3.3. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко склада на 

потребителя със специализиран транспорт. 

3.4. Участникът да разполага най-малко с 1 (един) обект/ склад на Едро с хладилни 

камери за съхранение на хранителни стоки с удостоверение за регистрация с вписани 

всички групи храни, които са посочени в техническата спецификация. Да представи 

валидни санитарни разрешителни по чл. 12 от Закона за храните – „Удостоверение за 

регистрация” на името на участника и чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето за вписване в 

регистъра на обект с обществено предназначение - помещения, складове и договор/и за 

наем. 

4. Изисквания към опаковката: 

4.1.Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават условия за 

замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. 

4.2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

4.3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български език. 



4.4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по 

отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, 

състав, трайност, начин на производство и употреба. 

4.5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, 

посочени в образеца на Приложенията към ценовото предложение. 

4.6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл. 4, т. 1а от Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е 

обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от същата наредба. 

III. Общи изисквания към доставката: 

1.1. Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за 

произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва 

при спазване на нормативно определените санитарно-хигиенни изисквания. 

1.2. Доставката на хранителните продукти следва да се извършва франко склада 

на детската градина със специализиран транспорт на Изпълнителя. 

1.3.  Амбалажът от доставките на плодови и зеленчукови консерви, под формата 

на бутилки, буркани и каси е обменен. Изпълнителят е длъжен при всяка следваща 

доставка да прибере от детското заведение свободния амбалаж. 

1.4. Изпълнителят е длъжен да извършва съгласно условията на проекта на 

договор пълна подмяна на хранителни продукти, отклоняващи се от нормите на 

безопасност, хигиена или вкусови качества, посочени в настоящата техническа 

спецификация и техническата спецификация – специфични изисквания към 

хранителните продукти и в техническото му предложение.  

 

IV. Изисквания към опаковката на доставяните хранителни продукти от 

техническата спецификация: 

1.1. Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават 

условия за замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. 

1.2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

1.3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български 

език. 

1.4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя 

по отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, 

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

1.5. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж 

(разфасовка) и опаковка, посочени в техническата спецификация – специфични 

изисквания към хранителните продукти и Количествено-стойностната сметка към 

Ценовото предложение.  

1.6. Етикетирането трябва да е извършено съгласно чл.4, т.1а от Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е 

обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба. 

 

V. Изисквания към транспортирането: 



1.1. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на 

Регламент (ЕО) № 852/2004 година (OB L 139.30.4.2004 г.) относно хигиената на 

храните и действащото българско законодателство и и Глава 3, Раздел IV на Наредба № 

1 от 26.01. 2016 г. за хигиената на храните (обн. в ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 г.)  

1.2. Доставките следва да се осъществяват чрез специализирани превозни 

средства, гарантиращи качествено и срочно изпълнение и отговарящи на нормативните 

изисквания. 

1.3. Хранителните продукти следва да се произвеждат и съхраняват в бази, 

отговарящи на нормативно установени изисквания и предписания на специализираните 

контролни органи. 

1.3. Изпълнителят осигурява за своя сметка транспорта при извършването на 

доставките до мястото на изпълнение.  

1.4. При доставки на хранителни продукти, изискващи специални температури 

на съхранение (замразени, охладени,) задължително се ползва специализиран транспорт 

с поддържане на необходимите температури и тяхната регистрация.  

 

Настоящата техническа спецификация съставлява неразделна част от 

документацията за участие и следва да се чете като едно цяло.  

  

 

Дата: ..........2020 г.     Изготвил: ........................ 

   (заличен на осн. Общ регламент за защита на личните данни) 

 


