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Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка 

 
 

          Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата оферта на участника следва 
да бъдат съобразени с представената по-долу таблица на хранителни продукти, 
включваща видовете продукти, които следва да бъдат доставени в срок до 24 часа от 
получаване на заявка на Възложителя и приложените относно тях пределни единични 
цени в лева без ДДС.  

Транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на 

договора за превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход  

да отговарят на санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти. 

Всеки един от автомобилите да бъде регистриран в ОДБХ.  

  Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Наредба 

№1/26.01.2016г., Наредба №6/10.08.2011 г., Наредба №9/16.09.2011 г., изискванията на 

общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара – Регламент 

№543/2011г. и Регламент 853/2004/ЕС , относно определяне на специфичните хигиенни 

правила за храните от животински произход. 

Описаните количества продукти в Техническите спецификации са прогнозни и не 

ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключването на договор. 

Количествата служат за определяне на общата стойност по обособени позиции при 

класирането на участниците. Възложителят си запазва правото да ги увеличава и/или 

намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл Възложителят 

има право, в срока на действие на договора, да не заяви пълен обем дадено прогнозно 

количество стока, както и да заявява доставка на стоки след достигане на посочените за 

тях прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. 

Вида, количеството и пределните единични цени на отделните хранителни 

продукти следва да отговарят на  приложената таблица на хранителни продукти и 

максимално допустимата обща предлагана цена по съответната обособена позиция. 

Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за 

която се кандидатства, изрично посочени в таблицата на хранителни продукти, заедно с 

отразеното количество за всеки от тях.  

 Доставяните хранителни  продукти следва да отговарят на следните изисквания:   

 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 

опаковката 

1. 
Пилешко бутче. 

пилешко филе 

 Без видими механични повреди. замразено или охладено 

отговарящо на изискванията по Наредба №9/16.09.2011 г. 

Фолирана опаковка, 

тарелка 

2. Месо свинско- бут 

Не се допуска наличие на сланина и сухожилия. Замразено или 

охладено без кост отговарящо на изискванията по Наредба 

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

предприятия съгласно изискванията Приложение III на 

Регламент №853/2004/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 29.04.2004 г. относно определяне на специфични 

хигиенни правила за храните от животински произход. 

Фолирана опаковка, 

тарелка. 

разфасовка от 1кг.до 

2 кг. 
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3. Месо телешко-шол 

Замразен или охладен. без кост отговарящо на изискванията 

по Наредба №9/16.09.2011 г., без видими тлъстини, 

сухожилия.  

Фолирана  опаковка 

по 1- 2 кг. 

4. 

Трайни колбаси 

/шпекови/ 

 

Чиста повърхност, специфичен вкус, произведен по утвърден 

стандарт „Стара планина” с намалено съдържание на мазнини 

не повече от 26% от общата маса, намалено съдържание на сол 

не повече от 2.2 % от общата маса. спазване на Наредба 

№9/16.09.2011 г., Наредба №6/10.08.2011г. 

Фолирана опаковка 

5. 
Кайма- по БДС 

„Стара планина” 

 Смес от телешко и свинско месо, телешкото месо да е най – 

малко 60% с ниско съдържание на сол и мазнини, да отговаря 

на Наредба №9/16.09.2011 г. 

Фолирана опаковка 

тарелка 

6. Пастет 

Еднородно смляна маса, специфичен вкус, грамаж – 0.300 гр.; 

0.180 гр., да отговаря на изискванията по Наредба 

№9/16.09.2011 г. 

Метални кутии 

7. 
Риба  филе без кожа 

и кости 

Замразена /охладена/, добре почистена от кожа, гръбначни 

кости и вътрешности, филитирана или нарязана на парчета – 

по Наредба №9/16.09.2011 г. 

Полиетиленов плик 

8. Яйца 

Кокоши, тегло – 40 – 50 гр. клас А; Да отговарят на 

изискванията на Наредба №1/2008 г. за изискванията за 

търговия с яйца за консумация; Наредба №9/16.09.2011 г. и 

Наредба №6/10.08.2011 г.  

Разфасовка в кутии, 

Картони по 30бр. 

9. Зрял боб 
Бял, без начупени зърна, без примеси и вредители, екстра 

качество. 

Полиетиленов плик-

1кг. 

10. Леща Без начупени зърна, без примеси и вредители, I качество. 
Полиетиленов плик-

0.500-1кг. 

11. Ориз Бисерен, без примеси и вредители, I качество или по – високо. 
Полиетиленов плик-

1кг. 

12. Овесени ядки Екстра качество 
Полиетиленов плик -

0.500кг. 

13. 
Пшеница грухана 

/жито/ 

Пакет - натурален продукт, зърно без мирис на плесен, екстра 

качество, без признаци на видимо плесенясване, без наличие 

на складови вредители. 

Полиетиленов плик 

по-0.500кг. 

14. Нишесте  Пшенично, различни видове, с безвредни оцветители . Опаковка 60гр. 

15. Грис Пшеничен 
Хартиен плик  

по 0.200кг. 

16. Качамак Царевичен 
Полиетиленов плик 

по-0.500кг. 

17. 

Макаронени 

изделия:макарони/ 

различни 

видове/,кус –кус, 

спагети,фиде,юфка 

Произведени в съответствие на показателите. заложени в ТД 

на производителя. С ясни маркировки. без оцветители. 

пликовете да са етикирани и маркирани съгласно наредбата – 

ПМС 136/19.07.2000 г. 

Полиетиленов плик 

по 0.400кг. 
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18. Домати 

Здрави, свежи, отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011, съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара – 

Регламент №543/2011 г. 

килограм 

19. 
Пипер /червен и 

зелен/ 

Свеж, здрав, отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011. съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара – 

Регламент №543/2011 г. 

 

килограм 

20. 
Зеле 

/зелено,червено/ 

Прясно  отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 г. съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара – Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

21. Краставици 

Свежи, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 г. съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара – Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

22. Моркови 

Едносортови,  да са цели, здрави, чисти без земя и други 

примеси, без повреди от вредители, да бъдат опаковани в 

чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за 

място на произход, име на производител или име на опаковчик 

– Наредби №6/10.08.2011 г. и №9/16.09.2011 г. 

 

 

килограм 

23. 

Зелена 

салата/марули/ 

Пресни, свежи, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара – 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

брой 

24. Картофи 

 Здрави, чисти, без земя и други примеси, без повреди от 

вредители, без повишена повърхностна влажност, отговарящо 

на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. Чисти 

опаковки и маркировка, съдържаща етикет с данни за място на 

произход, име на производител и/или име на опаковчик. 

 

 

 

килограм 

25. Лук кромид, зрял 

 Отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара –  Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

26. Зелен лук 

Пресен, свеж, отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г.  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

27. Репички червени 

Пресни, свежи, здрави, чисти  без земя и други примеси, без 

повреди от вредители, да бъдат опаковани в чисти опаковки и 

маркировка, която съдържа етикет с данни за място на 

произход, име на производител или име на опаковчик - 

Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба №9/16.09.2011 г. 

 

 

Връзки 

28. Спанак 

Пресен, свеж, отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г.  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 
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29. Магданоз пресен 

Пресен, свеж, отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г. съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

30. Копър пресен 
Пресен, свеж, отговарящ на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011 г. съгласно Регламент №543/2011 г. 

 

 

Връзки 

31. Дини /сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 г. съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара Регламент 

№543/2011 г. 

 

 

килограм 

32. 
Банани 

/целогодишно/ 

Свежи, зрели, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011г . съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара – 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

33. 
Праскови . 

нектарини /сезонно/ 

Пресни, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 . съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара- Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

34. 
Ябълки 

/целогодишно/ 

Пресни,  отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

35. Портокали /сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

36. 
Мандарини 

/сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

37. Лимони 

Свежи,  отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно  изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

38. Кайсии /сезонно/ 

Пресни, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

39. Тикви  

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

40. Пъпеши /сезонно/ 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011г.  съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара - Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

41. 
Сини сливи 

/сезонно/ 

Пресни, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 
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42. Киви /сезонно/ 

Отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и Наредба 

№9/16.09.2011 съгласно изискванията на общия стандарт и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара -Регламент 

№543/2011 г. 

 

килограм 

43. Череши /сезонно/ 

Пресни, свежи, зрели, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 

г. и Наредба №9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

44. Грозде /сезонно/ 

Пресно, зряло, отговарящо на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

45. Круши /сезонно/ 

Пресни, зрели, отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. и 

Наредба №9/16.09.2011  съгласно изискванията на общия 

стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара 

Регламент №543/2011 г. 

 

 

килограм 

46. 
Краве масло 

75 % масленост, произведено 100% от краве мляко, без 

растителни мазнини, произведено в съответствие на 

изискванията по БДС и Наредба №9/16.09.2011 г. и  Наредба 

№6/10.08.2011 г. 

Фолирана 

опаковка 

0.125 гр. 

47. Кисело мляко  

В съответствие със стандарт БДС 12:2010, наблюдавано от 

комисия за контрол и качество, 2 % и 3.6 % масленост; 

Наредба №9/16.09.2010 г. и Наредба №6/10.08.2011 г. 

Пластмасови 

кофички  

по 0.400 кг. 

48. 
Сирене 

Ниско маслено, зряло, без растителни мазнини, бяло 

саламурено, произведено в съответствие на изискванията по 

стандарт БДС 15:2010; Наредба №9/16.09.2011 г. и Наредба 

№6/10.08.2011 г. 

Пластмасови кутии 

по 

8 кг. 

49. 
Кашкавал от краве 

мляко 

Зрял, от мляко, без консерванти, произведен в съответствие 

със стандарт БДС 14:2010 по Наредба №9/16.09.2011 г. и 

Наредба №6/10.08.2011 г. 

Полиетиленова 

опаковка. 

разфасовка по 0.500 

– 1 кг. 

50. Краве прясно мляко  

Пастьоризирано от сурово мляко, произведено по БДС 

регламент – 853/2004, което отговаря на изискванията на 

приложение III. секция IX. глава I. т.III (3), масленост над 

3.2%, произведено в съответствие на изискванията на Наредба 

№9/16.09.2011 г. и  Наредба №6/10.08.2011 г. 

Кутия 1 л. 

51. 
Извара  кашкавалена Ниско маслена, без сол, без растителни мазнини 

Полиетиленов плик-

0.500кг. 

52. 
Крема сирене 

Произведено  от краве мляко, без растителни мазнини, 

произведено в съответствие на изискванията по БДС, Наредба 

№9/16.09.2011 г. и  Наредба №6/10.08.2011 г. 

Фолирана 

опаковка 

0.125 гр. 

53. 

Хляб пълнозърнест 

 

 

 

Форма продълговата /1.00 кг. и 0.650 кг. по БДС произведен 

по утвърден стандарт в съответствие с показателите, заложени 

в ТД, без оцветители, със здрава опаковка и ясни маркировки. 

Единично опакован 

/нарязан/ 
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54. 
Хляб бял 

 

Форма продълговата /1.00 кг. и 0.650 кг. по БДС произведен 

по утвърден стандарт в съответствие с показателите, заложени 

в ТД, без оцветители, със здрава опаковка и ясни маркировки. 

Единично опакован 

/нарязан/ 

55. 
Бисквити – 

„Закуска”  

Повърхност релефна и характерна за асортимента, по 

изисквания на БДС 

Пакетирани в 

опаковка от 330гр. 

56. Кори за баница 
Точени с добра еластичност, без видими признаци на 

плесенясване, здрава опаковка 

Пакетирани в 

опаковка от 0.500кг. 

57. Бутер тесто 
Точено,  с добра еластичност, без видими признаци на 

плесенясване, здрава опаковка 

Фолирано, 

опаковка от1кг. 

58. Козунак 
Пресен, по изисквания на БДС, със специфични вкусови 

качества, единично опакован. 

Полиетиленов плик-

0.500-1кг. 

59. Готови закуски 
Пресени, по изисквания на БДС, със специфични вкусови 

качества 

Единично 

опаковани, брой 

60. Брашно Пшенично „Бяло”,тип 500, произведено по утвърден стандарт. 
Хартиен плик 

1кг. 

61. 
Захар кристална 

„Рафинирана бяла захар” или „Екстра бяла захар” при 

спазване на Наредбата за изискванията към захарите, 

предназначени за консумация от човека, приета с ПМС 

№209/11.09.2002 г., опаковката да е етикетирана и маркирана 

съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните, приета с ПМС№136/19.07.2000г. 

Полиетиленов плик  

 по 1 кг. 

62. Пудра захар 
Фин сипещ се прах 

Полиетиленов плик 

по 0.200кг. 

63. Мая за хляб Кубчета-слабо трошлива,  

Суха 

фолирана  

опаковка или 

пакетче 

64. 
Какао на прах за 

деца 
Светло кафяв цвят, вкус характерен за какао. Опаковка в пликчета  

0.100 гр. 

65. Олио 
Слънчогледово, рафинирано, със светло жълт цвят, бистро, без 

утайки и без примеси, с мазнини 99.9/100 
Пластмасова 

бутилка по 1 л. 

66. 
Оцет ябълков 6 %., бистър, без утайки 

Пластмасова 

бутилка по 0.700л. 

67. 
Сол Йодирана с калиев йодат, без механични примеси 

Полиетилен в плик 

по 1 кг. 

68. Галета Суха 
Опаковка в пликчета 

200 гр. 

69. 

Готови десерти: 

вафла, меденка, суха 

паста, кроасан 

Пресни, по изисквания на БДС, със специфични вкусови 

качества, единично опакован. 

Фолирана опаковка 

или пакетче 

70. Чай билков В пликчета от филтърна хартия с конец или без конец 
Кутии по 20 

бр.пакетчета 
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71. Боза С характерен вкус, цвят бежов 
PVC бутилка  

по 1-2 л. 

72. 
Натурален сок  

100% 

С ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители и 

синтетични оцветители; 
Кутии по 1л. 

73. 

Минерална вода-за 

деца 

Ниско минерализирана, натурална, със съдържание на флуор 

до 1.5 мг/л 
Галон-20л 

74. Червен пипер Качествен, сладък, ситно смлян.  
Полиетиленов плик 

по 60гр. 

75. Джоджан Със специфични вкусови качества 
Полиетиленов плик 

по 10 гр. 

76. Чубрица Ронена, сушена 
Полиетиленов плик 

по10 гр. 

77. Шарена сол Суха Пакетчета по 50гр. 

78. 
Дафинов лист Овални продълговати листа, цели по изисквания на БДС Пакетчета по 10гр. 

79. 
Магданоз /сух/ Ронен. сушен Пакетчета по 20гр. 

80. Целина /суха/ Ронена, сушена Пакетчета по 20гр. 

81. 
Канела Мляна, светлокафяв цвят, вкус характерен за канела Пакетчета по 10гр. 

82. 
Ванилия Пакетче Опаковани по 2гр. 

83. 
 Сода бикарбонат Здрава  опаковка, с ясна маркировка Пакетчета по 50гр. 

84. Бакпулвер Хомогенен продукт 
Полиетиленов плик 

по 10 гр. 

85. Домати консерва 

Белени, стерилизирани, без утайка, не трябва да съдържа 

консерванти, оцветители и подсладители,  да не бъдат с 

нарушена херметичност. 

Стъклен буркан, 

Кутия консерва 

от 0.680 гр. 

86. 
Краставици 

мариновани 

Стерилизирани. без плододръжки и остатъци от цветове. в 

буркани с ниско съдържание на сол. 

Стъклен буркан 

от 0.680 гр. 

87. Доматено пюре 

Стерилизирани, без консерванти, с характерен цвят, 22% сухо 

вещество 

Стъклен буркан, 

кутия консерва 

0.680 гр. 

88. Лютеница 
Стерилизирана, без консерванти, едросмляна в буркани от 

0.560 кг. по БДС 

Стъклен буркан 

89. Конфитюр 

Без захаросване, от различни плодове,желиран продукт, 60 % 

плод – Наредба приета с ПМС №45 от 21.02.2003 г. Не се 

допуска да бъде със съдържание на добавена захар над 50 %. 

Стъклен буркан 

от 0.360 кг. 

90. 

Зеленчукова супа 

замразена 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави опаковки и 

маркировка, съдържаща етикет с данни за място на произход, 

име на производител и/или име на опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 0.450кг. 
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91. 

Зеленчуков микс 

замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави опаковки и 

маркировка, съдържаща етикет с данни за място на произход, 

име на производител и/или име на опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 0.450кг. 

92. 

Зелен фасул /боб/ 

замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави опаковки и 

маркировка, съдържаща етикет с данни за място на произход, 

име на производител и/или име на опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 0.450кг. 

93. 
Грах замразен 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави опаковки и 

маркировка, съдържаща етикет с данни за място на произход, 

име на производител и/или име на опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 0.450кг. 

94. 
Гювеч 

Отговарящи на Наредба №6/10.08.2011 г. Здрави опаковки и 

маркировка. съдържаща етикет с данни за място на произход. 

име на производител и/или име на опаковчик. 

Пакетирани в 

опаковка от 0.450кг. 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И НОМЕНКЛАТУРА  

НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

А). Дом за стари хора гр. Алфатар 

№ Продукт  количество Обща предлагана цена 

в лева без ДДС 

 Обособена позиция №1. Хляб и хлебни изделия 

1.1 Хляб стандарт – бр.   3500  

1.2 Хляб типов, ръжен и пълнозърнест – бр.   2000  

1.3 Готова закуска – бр.   1300  

1.4 Козунак – бр.   50  

 Всичко за ОП:   2 785,00 

 Обособена позиция №2. Месо и месни продукти, риба, яйца 

2.1 Пилешко месо – кг    550  

2.2 Свинско месо – кг  150  

2.3 Телешко месо- кг  20  

2.4 Агнешко месо – кг  50  

2.5 Салам пресен – кг  140  

2.6 Салам шпек – кг  100  

2.7 Дроб пилешки – кг  150  

2.8 Кюфте, кебапче – бр  1100  

2.9 Прясна наденица – кг  220  

2.7 Кайма – кг  550  

2.8 Свински крака и уши – кг  22  

2.9 Пастет – кг  70  

2.10 Риба, замразена – кг  350  

2.11 Яйца бр.  10000  
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 Всичко за ОП:   10 440,00 

 Обособена позиция №3. Мляко и млечни продукти 

3.1 Сметана- кг  25  

3.2 Сирене- кг  500  

3.3 Кашкавал – кг  120  

3.4 Извара- кг  50  

3.5 Сухо мляко  - кг  180  

3.6 Кисело мляко 2% - кг  200  

3.7 Кисело мляко 3.6 %- кг  1400  

 Всичко за ОП:   5 850,00 

 Обособена позиция №4. Пресни плодове и зеленчуци 

4.1  Картофи – кг  1200  

4.2 Зеле прясно – кг  700  

4.3 Моркови – кг  130  

4.4 Лук – кг  700  

4.5 Чесън – кг  30  

4.6 Домати пресни – кг  300  

4.7 Краставици пресни – кг  200  

4.8 Пипер пресен – кг  320  

4.9 Тиквички – кг  120  

4.10 Патладжан – кг  50  

4.11 Маруля – кг  20  

4.12 Ябълка – кг  800  

4.13 Банан – кг  100  

4.14 Портокал – кг  170  

4.15 Тиква – кг  70  
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4.16 Диня – кг  700  

4.17 Пъпеш – кг  360  

4.18 Праскова – кг  150  

4.19 Грозде – кг  130  

4.20 Мандарина – кг  50  

4.21 Череша – кг  40  

4.22 Кайсия – кг  50  

4.23 Ягода – кг  50  

 Всичко за ОП:   5 670,00 

 Обособена позиция №5. Пакетирани хранителни продукти 

5.1 Леща  100  

5.2 Боб  170  

5.3 Пшеничено брашно  350  

5.4 Фиде – кг  20  

5.5 Галета – кг  40  

5.6 Нишесте  - кг  30  

5.7 Грис- кг  40  

5.8 Бисквити – кг  40  

5.9 Захар  350  

5.10 Жито – кг  40  

5.11 Халва /тахан/  20  

5.12 Какао на прах   - кг  10  

5.13 Макарони –кг  150  

5.14 Кори за баница – кг  150  

5.15 Юфка – кг  50  

5.16 Качамак – кг  100  
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5.17  Мая за хляб – кг  7  

5.18 Билков чай / пакетчета/ -  бр.  300  

5.19 Олио   700  

5.20 Маргарин- кг  100  

5,21 Оцет 0.700 л – л  40  

5.22 Червен млян пипер – кг    20  

5.23 Черен пипер – кг  5  

5.24 Чубрица – кг  10  

5.25 Джоджен – кг  1  

5.26 Дафинов лист – бр  50  

5.27 Чесън на прах – кг  0.200  

5.28 Ванилия – кг  0.800  

5.29 Канела – кг  2  

5.30 Кафе леблебия – кг  10  

5.31 Сода бикарбонат – кг  1  

5.32 Суха паста – бр  1200  

5.33 Вафла „Троя” – бр  1500  

5.34 Блат за пица – кг  80  

5.35 Паста – бр  150  

5.36 Майонеза – кг  20  

5.37 Сладолед – бр  350  

5.38 Сол – кг  80  

5.39 Ориз – кг  230  

5.40 Маслини – кг  60  

5.41 Боза – л  150  

5.42 Еклер – бр  100  
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5.43 Бахар – кг  5  

5.44 Кимион млян – кг  5  

5.45 Магданоз сух – кг  5  

5.46 Вино – л  20  

5.47 Ядки / бадеми, лешници и орехи/ - кг  50  

 Всичко за ОП:  100 7 955,00 

 Обособена позиция №6. Консерви плодове и зеленчуци 

6.1 Плодови сокове – л  100  

6.2 Грах консерва – кг  120  

6.3 Домати консерва – кг  650  

6.4 Зелен боб консерва – кг  250  

6.5 Гъби консерва – кг  100  

6.6 Доматено пюре конс.- кг  70  

6.7 Лозов лист консерва – кг  50  

6.8 Паприкаш – кг  120  

6.9 Зеле кисело – кг  60  

6.10 Туршия – кг  20  

6.11 Лютеница – кг  100  

6.12 Сушени плодове – кг  80  

6.13 Конфитюри, желета, мармалади  - кг  80  

6.14 Гювеч – кг  80  

 Всичко за ОП:   3 370,00 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА И НОМЕНКЛАТУРА  

НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

Б) Детска градина „Щастливо детство” гр.Алфатар 

№ Продукт 

 

количество 

Обща предлагана 

цена в лева без 

ДДС 

  Обособена позиция №1. Месо и месни продукти, риба, яйца 

1.1 Пилешко бутче, пилешко филе - кг  80  

1.2 Месо свинско- бут- кг  60  

1.3 Месо телешко-шол - кг   30  

1.4 Трайни колбаси /шпекови/- кг   40  

1.5 Кайма- по БДС„Стара планина” - кг  80  

1.6 Пастет - кг  30  

1.7 Риба  филе без кожа и кости - кг  160  

1.8 Яйца – бр.  1100  

 Всичко за ОП:   3 540,00 

 Обособена позиция №2. Консерви плодове и зеленчуци   

2.1 Домати, консерва - кг  80  

2.2 Краставици мариновани  - кг  4  

2.3 Доматено пюре - кг  8  

2.4 Лютеница - кг  40  

2.5 Конфитюр - кг  44  

 Всичко за ОП:   477,00 

 Обособена позиция №3. Варива    

3.1 Зрял боб - кг  35  

3.2 Леща - кг  30  

3.3 Ориз - кг  65  
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3.4 Овесени ядки - кг  15  

3.5 Пшеница грухана/жито/ - кг  25  

3.6 Нишесте - кг  25  

3.7 Грис - кг  7  

3.8 Качамак - кг  25  

3.9 Макаронени изделия:макарони/различни видове/,кус 

–кус,спагети,фиде,юфка - кг 

 
70 

 

 Всичко за ОП:   768,00 

 Обособена позиция №4. Пресни плодове и зеленчуци 

4.1 Домати - кг  140  

4.2 Пипер /червен и зелен/ - кг  20  

4.3 Зеле /зелено,червено/ - кг  300  

4.4 Краставици - кг  300  

4.5 Моркови - кг  40  

4.6 Зелена салата/марули/ - бр  30  

4.7 Картофи - кг  300  

4.8 Лук кромид, зрял - кг  130  

4.9 Зелен лук- бр  30  

4.10 Репички червени - бр  30  

4.11 Спанак - кг  10  

4.12 Магданоз пресен - бр  10  

4.13 Копър пресен - бр  10  

4.14 Дини /сезонно/ - кг  80  

4.15 Банани /целогодишно/-   кг  300  

4.16 Праскови , нектарини /сезонно/ - кг  80  

4.17 Ябълки /целогодишно/ - кг  400  

4.18 Портокали /сезонно/  - кг  100  
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4.19 Мандарини /сезонно/ - кг  150  

4.20 Лимони - кг  5  

4.21 Кайсии /сезонно/ - кг  30  

4.22 Тикви - кг  30  

4.23 Пъпеши /сезонно/ - кг  30  

4.24 Сини сливи /сезонно/ - кг  20  

4.25 Киви /сезонно/ - кг  20  

4.26 Череши /сезонно/ - кг  20  

4.27 Грозде /сезонно/  - кг  50  

4.28 Круши /сезонно/ - кг  20  

 Всичко за ОП:   3 647,00 

 Обособена позиция №5. Замразени зеленчуци 

5.1 Зеленчукова супа  - кг  60  

5.2 Зеленчуков микс - кг  20  

5.3 Зелен фасул /боб/ - кг  40  

5.4 Грах - кг  40  

5.5 Гювеч - кг  20  

 Всичко за ОП:   630,00 

 Обособена позиция №6. Мляко и млечни продукти   

6.1 Краве масло - кг  35  

6.2 Кисело мляко - кг  500  

6.3 Сирене - кг  150  

6.4 Кашкавал от краве мляко - кг  50  

6.5 Краве прясно мляко - л  600  

6.6 Извара  кашкавалена - кг  5  

6.7 Крема сирене - кг  25  
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 Всичко за ОП:   3 885,00 

 Обособена позиция №7. Хляб и хлебни изделия   

7.1 Хляб пълнозърнест -  бр.  1200  

7.2 Хляб бял -  бр.  500  

7.3 Бисквити – „Закуска” – бр. /пакети/  150  

7.4 Кори за баница - кг  60  

7.5 Бутер тесто - кг  10  

7.6 Козунак – бр.  150  

7.7 Готови закуски – бр.  800  

7.8 Брашно - кг  80  

 Всичко за ОП:   2 607,00 

 Обособена позиция №8 Други хранителни продукти 

8.1 Захар кристална - кг  150  

8.2 Пудра захар – бр.  10  

8.3 Мая за хляб – бр.  30  

8.4 Какао на прах за деца – бр.  10  

8.5 Олио – л.  120  

8.6 Оцет – бр.  10  

8.7 Сол - кг  30  

8.8 Галета – бр.  20  

 Всичко за ОП:   994,00 

 Обособена позиция №9. Топли и студени напитки 

9.1 Чай билков -  кутии  300  

9.2 Боза – л.  350  

9.3 Натурален сок  100% - л.  350  

9.4 Минерална вода - за деца – л.  50  
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 Всичко за ОП:   1 370,00 

 Обособена позиция №10. Подправки 

10.1 Червен пипер – бр.  50  

10.2 Джоджан – бр.  20  

10.3 Чубрица – бр.  20  

10.4 Шарена сол – бр.  10  

10.5 Дафинов лист – бр.  30  

10.6 Магданоз /сух/ - бр.  20  

10.7 Целина /суха/ - бр.  20  

10.8 Канела – бр.  10  

10.9 Ванилия – бр.  100  

10.10 Сода бикарбонат – бр.  10  

10.11 Бакпулвер – бр.  20  

 Всичко за ОП:   82,00 

   

 


