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Днес, 23.02.2018г„ от 11-00 часа в ча™ зп? ,  '
-.Младост“ К„МИсИ,. _ а  еъс " ‘ С°  ^
Възложителя, в състав- г м л 1 »-^ду2 -1  /23.02.2018г. от 23.02.2018г. на

Ч Л Е Н О № Р КЛИСУРОВ -  «м естни  кмет

1. ВАНЯ ДИЛКОВА -  гл. счетоводител 
' АДЕЛИНА ЗАНКОВА -  юрисконсулт в отдел АИПО“-

3. ЕВЕЛИНА СТАНЧЕВА -  началникотдел ОСЛЗКг”  '
4. КАМЕЛИЯ БОРИСОВА -  м„.

nopb4Ka.Ĉ M eM rJrHD*^^aHHaUr a a ^  двадесет ̂ ^ е ^ а ^ о ^ ^ о н а ^ 3*16 ^частниците в обществена

район “Младост“. Р отвтатахраш, <>« пу

«а нубадкувша в ^ ф Г  н ^ п у Г ч Г о б Г в Г зТ ^ т е Т в ”™ "° °бщеСтвени "“Р*™  - “Информация 
ЗОГГ с ID 9072835 и в пппЛшпп , jd 00Ществена П0Ръчка на стойност по чл.20. ал.З от
..Младост“ - обява за събиране ца оферта №РМЛ?8Д(1Го ”-^ /^ 0 2 2 0 ^ 8 ^  ̂  община район
за удължаване на първоначалния срок та получаване! оферти с ID № « О Т зХ б ^ т Т б Т гШ ^ “ “”"

прот0ко!оь1Ч1ад№3! 4 8 1|ал.6^от!пзОПОЛ̂ ЧаВаНе “ * "релставените 0ФеР™ с Приемо- предавателен

Р Ш . Л ^ ^ . 2 0 ^ Г а Г т о Г ^  " — " » “ » «  рьс съдържанието „а Заповед »
В срока, определен от в Г ™  "°  “ *  "  '

следния Участник: 22.02.2017 г.,е постъпила една оферта от

г ’ ”АЛЛУР“ ° ° л  С оферта с вх. №  рмл 18-тд2б-304 от 15.02 2018г 
С лед запознаване със съдържанието на протокота по чт 48 ал 6 I т т п п  

членовете на комисията подписаха Декларация по чл. 103 ал 2 от ЗОП пРеДсеДателят и
Отварянето на офертата се извърши при условията на чл.97. ал.З и ал.4 от ППЗО! 1

видно от ПрисъствшГлист (П ^илоГениГлГГ >Правителя на гьРговско ДРУ^ество „АЛЛУР" ООД, 
комисията. * J '  КЪМ насгоящия протокол), подписан от членовете на
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пата
мерна
единип
а
(мярка 
) за 
посоче
ИПИ
ПРПИПП

1 Брашно тип 500 -
цвят светлокремав. 
вкус и мирис — 
специфични. без 
страничен привкус 
на плесен и запарено, 
да не се усеща хрус 
при сдъвкване

По БДС и 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

кг Чували от 
50 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

0.89

2 Хляб -  стандарт 
“България" - 800 гр„ 
без оцветители, 
нарязан

Утвърдени 
стандарти, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

бр. Целуфанов 
плик по 650 
гр.

01 Януари 
- 31 
Декември

0.78

3 Пуешко месо -
натурално без кост 
/замразено/, филе, 
бледожълто на цвят, 
без повреди, да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕО 
543/2008 или 
екв. утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

12.96

4 Пуешко бутче 
обезкостено
/замразено/, филе, 
бледожълто на цвят. 
без повреди, да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕО 
543/2008 или 
екв. утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Заредба № 9 ! 
16.09.2011 г.

кг. полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- ' 31 
Декември

4,73



5 Патешко месо
натурално без косз 
/замразено/, филе 
бледо жълто на цвят 
без повреди, да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕС 
543/2008 или 
екв. Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20Пг.

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

13.26

6

1 *

Пилешко бутче 
натурално, 
обезкостено -
Бутчетата да 
включват месо от 
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 
за бутчето от 
250-350 гр. Външен 
зид -  бледожълт. без 
механични повреди. .

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

6,71



7 Пилешко филе 
натурално, сухо
Обезкостени 
пилешки гърли, бе: 
кожа. обхвапц 
отпред раменната 
става. назад по 
границата между 
ребрата и гръдната 
кост. до края на 
гръдната кост на 
пилето. Външен вид 
~ правилно 
оформени, без 
разкъсвания.
11овърхност чиста, 
без ослизяване. 
Мирис специфичен 
за прясно птиче месо.

- Утвърдени 
. стандарти ши 

технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба 
№6/15.08.2011г. 
/10.08.2011 г.

кг Единична 
опаковка 
полиегилеь 
ова торбг 
по 1 кг Д 
0.2

01 Януар! 
- 3 

I Декември 
1

3 7.67

8 Пилешко филе -
замразено без кост

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 6 
/15.08.2011 г.

КГ Единична 
опаковка 
полиетилен 
ова торба 
по 1 кг ±  
0.2

01 Януари 
- 31
Декември

7.28

9 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 
Оаредба № 9 
06.09.2011 г.

кг полиетилен
ови
пликове по 
I кг ± 0.2

01 Януари 
- 31
Декември

12,21

1

0

(

Свински шол - 1
затурален, без i
юпълнителна
юработка

г
с

втвърдени 
'тандарти или 
ехнологичната 
кжументация 
ia
роизводителя,
ъобразно

кг

I

голиетилен
зви
тикове по , 

кг ± 0.2

)1 Януари 
31

Декември

7.03



Наредба № с 
/16.09.2011 г.

)

11 Агнешко месо -
натурално.без
допълнителна
обработка

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20! 1 г.

кг Полиетиле
нови
пликове по 
3 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31
Декември

11.64

12 Заешко месо -
замразено
съдържание на 
Мазнини до 16%. сол 
до 1.5%

ТД на 
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг полиетилен
ови
пликове по 
I кг ± 0.2

01 Януари 
- ' 31 
Декември

7.56

13 Риба сьомга - филе. 
замразено на блок 
при температура -18 
°С. изчистена, без 
глави, здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят, 
специфичен за 
дадения 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
полиетилен 
ови торби 
от 12 кг

01 Януари 
- 31
Декември

29.10

14

i

c

Риба XF,K - филе, 
замразено на блок 
при температура -18 
’С. изчистена, без 
глави. здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят. 
шецифичеп за 
шдения вид; мирис 
:лед размразяване -

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
4аредба № 9 
16.09.2011г.

кг в
полиетилен 
ови торби 
от 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

6.88



15

характерен за прясн 
риба, без признат 
на развала

д
\

Риба ХЕК - филе. 
замразено на блок 
при температура -18 
°С, изчистена, без 
глави, здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят, 
специфичен за 
дадения вид; мирис 
след размразяване - 
характерен за прясна 
риба. без признаци 
на развала

Утвърдени 
стандарти иди 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

КГ. в
полиетилен 
ови торби 
от 7 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

9,30

i6

" ---------

Риба Мерлуза -
филе-замразено на 
блок при 
температура -18 °С, 
изчистена, без глави, 
здрава със запазена 
цялост, с естествен 
цвят. специфичен за 
дадения 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
полиетилен 
ови торби 
от 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

7,52

17

с
ц
1
}
е

Сирене “Краве” - 
Зяло саламурено 
без саламурата) -
5ДС вкус, мирис и 
дромат - специфични 
sa узряло сирене без 
м раничен при вкус и 
яирис,
(онсистенция - 
мерено твърда, 
ластична. Вкус,

БДС 15:2010 
или ТД 
еквивалентна 
БДС, съобразно 
Наредба 
№9/16.09.201! 
г.

кг В кутии по 
8 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

8.89



мирис и аромат 
специфични з 
узряло сирене бе 
страничен привкус 
мирис.

а
3
1

1

18 Кашкавал от краве 
мляко -  вакуумиран 
по БДС. Вкус. мирис 
и аромат - 
специфични за узрял 
кашкавал без 
страничен привкус и 
мирис. Кашкавалът 
да бъде опакован във 
вакуумирани 
полиетиленови 
опаковки. Cvxo 
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

01 Януари 
- 31 
Декември

12.93

19 Извара от 
обезмаслено мляко
-  млечна, безсолна; 
вкус. мирис и аромат 
-специфичен за 
продукта

Г ех н ол огичната
документация
на
производителя
или еквивалент
съобразно
Наредба
№9/16.09.2011
г.

КТ Полиетиле 
нови 
опаковки 
по 5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

3,08

20 Маело - БДС пакет 
125гр. - масленост 
зе по-малко от 82 %

1
(

Технологичната
документация
на
производителя, 
зъобразно 
[аредба № 

VI 6.09.2011 г.

<г

__ L

8
1елофанов 
л пликове 
10 1 кг

31 Януари 
31

Цекември

17,30



21

22

Прясно мляко 3,6V
масленост, 
еднородна течносз 
без утайка, цвят-бяг 
със слабо кремаи 
отенък, вкус-слабс 
сладникъв без 
страничен привкус. 
мирис-специфичен. 
първо качество 
суровина. Сух 
обезмаслен остатък - 
не повече от 8.5 %. 
Етикетирано на 
български език.

» 1ехнологичната 
документация

г на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

л. Тетрапак
кутии
литър

01 Януар! 
- 31 
Декември

1.64

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 
вьрху 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 е 
БДС.

кг Пластмасо 
ва кофичка 
до 0.400 кг

01 Януари 
- * 31
Декември

1.88

23

.

i

Яйца кокоши, клас 
«А”- L, черупка 
нормална, чиста, 
неповредена, здрава, 
с тегло 0,050 кг. Със 
задължителна 
маркировка на всяко 
яйце съгласно 
Наредба 
NM/01.2008r. 
Доставени 5 дни след 
1атата на
фОИЗВОДСТВО

Наредба № 9/ 
16.09.2011 г.

___________ L

бр. В
картонени 
кори по 30 
бр.

01 Януари 
- 31
Декември

0.23



24 Олио - рафиниран 
слънчогледово, 
бистро, без утайка 
цвят-светложълт, 
ВКУС и мирис 
характерен -  бе' 
страничен привкус 
без примеси

о Технологичната 
документация 

, на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 
/16.09.20] U ,

л. I Тластмасо 
ви бутилкг 
по 1 литра

01 Януар! 
5 - 3 

Декември

| 1.93

25 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

целофанов 
и пликове
по 1 КТ.

01 Януари 
- 31 
Декември

1,13

26

с
б
I

1 С

Фиде - произведено 
100% от пшеничен 
грис и вода. с яйца. 
Цвят бял до 
жълтеникав, 
еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  
двойствен. без 
неприсъщи миризми, 
зкус -  свойствен, без 
орчивина,
састоялост или друг 
•траничен привкус. 
>ез оцветители, 
’азмери и дължина 
>т 250- 600 мм..

Технологичната
документация
иа
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

1

бр. Целуфанов 
и опаковки 
по 0.400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

0.78



диаметър на нишката 
— 0,5-2,0 мм. Пр1 
сваряване - 
увеличаване на 
обема не по-малко от 
2.5. Влага в % - не 
повече от ] 2,5. 
Загуба на сухо 
вещество във 
варивната вода не 
повече от 12 %. 
Съдържание на 
напукани
макаронени изделия, 
% от масата -  не 
повече от 2%.

'-----------------------------

1

27 Спагети - 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
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 .Януари 
- 31 
Декември

0,78

28 Кус- кус - цвят бял 
до жълтеникав, 
еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  
свойствен, без 
неприсъщи миризми, 
вкус -  свойствен, без 
горчивина, 
шстоялост или друг 
страничен привкус.

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20 Пг.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
по 0.400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

0,78



29 Юфка домашна
ЦВЯТ бял ДС
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 
/16.09.2011 г.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

0.69

30 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. 
NAC197.8% mil/ke

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

кг в
полиетилен
ови
пликове по 
1 кг.

01 Януари 
- * 31 
Декември

0,46

31 Бисквити -  
обикновени С 
маело- 130 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, 
фиятно характерни 
за състава. Не се 
цопускат страничен 
зкус и мирис и 
талмова мазнина

Тех нологичната
документация
на
производителя.

— |

бр.

1

В
целуфанов 
а единична 
опаковка 
но 0.330 кг 
поставени 
в картонен 
кашон

01 Януари 
- 31 
Декември

0.75



32 Ориз /екстра 
качество/-сред нозър 
нест, да не е 
брашнясал и да не 
съдържа живи или 
мъртви вредители. 
Цвят -  бял до кремав, 
без мирис на мухъл и 
заварено, не се 
допускат неолющени 
зърна. Качество 
екстра.

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20Hr.

КГ в
целуфанов 
плик по 1 
кг, в 
найлонов 
стек по 10 
кг

01 Януари 
- 31 
Декември

2,27

'У п JJ 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

кг в
целуфанов 
и опаковки 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

5,82

34 Ванилии -
съдържание на 
ванилиев прах 100 %

Технологичната
документация
на
производителя

бр. пликчета
от
пергамепто 
ва хартия 
по 0,2 гр.

01 Януари 
- 31 
Декември

0.03

35 Овесени ядки - без
страничен мирис и 
аромат, мирис -  на 
брашно

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

кг Целуфанов 
и опаковки 
по 1 кг

01 Януари 
- " 31
Декември

2,43

36 Джоджен - добре 
изсушен без чужди 
примеси

Технологичната
документация
на
производителя

кг в
целуфанов 
и пликове 
по 1 кг

01 Януари 
- " 31 
Декември

5,63



40

41

Бял сух боб/лющен/
пакет -първо
качество без
начупени зърна и 
следи от вредители, 
чист без наличие на

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9

кг

Нишесте бяло 
царевично- 100 %.
без оцветители, 
натурално, без 
страничен привкус 
на плесен

I ехнелогичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

ор.

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 
/16.09.2011 г.

кг

Леща лющена -  без
начупени зърна и 
следи от мъртви или 
живи вредители, 
чиста, без наличие на

Технологичната
документация
на
производителя.
съобразно

кг.

38 Грис /пшеничен/ - Технологичната кг
цвят -  бледожълт до документация
кремав, без наличие на
на тричени части. производителя,
мирис -  специфичен съобразно
за пшеничния грис. Наредба № 9
без мирис на плесен /16.09.2011г.
и запарено, хрус при
сдъвкване да не се
усеща.

в
целуфанов 
а опаковка 
по 1 кг

01 Януари 
- 31
Декември

4.65

в хартиени 01 Януари 
пликове по I - 31
0.500 кг Декември

1.22

в хартиени 
пликове по 
0,060 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

0.16

целуфанов 
а торбичка 
по 0,500 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1.84

целуфанов 
а опаковка 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

4.1



примеси. Наредба № 
/16.09.2011г.

9

1

42 Чубрица суха
добре изсушена без 
чужди примеси, 
мирис и привкус. 
ронена. Съдържание 
на влага -не повече 
от 13%.

Технологичната
документация
на
производителя

кг целуфанов 
и пликове 
по 1 кг

01 Януарг 
- 31 
Декември

4.37

43 Хлебна сода/Сода 
бикарбонат
-еднородна смес. без 
образуване на бучки

Технологичната
документация
на
производителя

бр. целуфанов 
о пликче 
0.100 кг в 
картонена 
кутийка

01 Януари 
- ' 31 
Декември

0.12

44 Целина бр./суха/ Т ехнологичната
документация
на
производителя

бр. В
стандартна
опаковка
на
лроизводит
еля

01 Януари 
- 31 
Декември

0.12

45 Нахут 1ехнологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
H6.09.20Hr.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
по 0.400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1,44

46 £иноа
1
[
1
с
1
/

Технологичната
документация
та
фоизводителя. 
ъобразно 
Наредба № 9 
16.09.2011г.

5р.
j
т
I

в
телуфанов - 
1 опаковка 
то 0,400 кг

)1 Януари 
31

Декември

2,91

47 1'лда | 1ехнологичната бр. 0,400кг. С1 Януари 1.80



------------
документация
на
производителя

1 " 3 
Декември

Замразени д 
преработени 
плодове и 
зеленчуци

48 Замразени Броколи
- добре оформени, не 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг в
полиетилен
ови
пликове по 
2.5 кг

0 1 Януари 
- ' 31 
Декември

2.15

49 Замразена 
Царевица - едри, 
добре оформени 
зърна, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1.73

50 Замразен карфиол -
добре оформени, не 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

2,67

51 Замразени 
тиквички - добре 
оформени, не 
смачкани.

11аредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2.5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1.63

52

I
t

Замразен Грах- цели 
зърна, ненабити, без 
зукнатини и примеси 
за люспи и парченца 
)т шушулки; вкус и

Наредба 
?/16.09.2011 г.

сг
I
с
г

3
юли етилен
)ВИ (
тикове по 
!,5 кг

31 Януари 
31

Декември

2,58

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

53 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
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

2.51

54 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 
9/16.09.2031 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

2,43

55 Зелен фасул 
замразен - шушулки 
цели или нарязани 
без дръжки и 
връхчета, без 
повреди от болести и 
вредители, с цвят, 
характерен за сорта -

Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг В
полиетилен 
ови торби 
по 2,5 кг.

01 Януари 
- 31 
Декември

2.63



естествено зелен и 
по-скоро тъмен, 
здрава структура без 
жилки, с дебелина 3 
мм на шушулката, 
без петна по 
шушулката.

56 Замразен Микс 
зеленчуци - да
съдържа морков, 
грах, царевица, 
нарязан зелен фасул, 
броколи и др. добре 
оформени, ие 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31
Декември

2,69

57 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. буркани 
по 0.800 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1,53

58 Конфитюр разни-
/ягода, малина, 
къпина, горски 
плодове и 
др./желиран продукт 
с равномерно 
разпределени 
плодове, не се 
допуска захаросвапе, 
пяна, мехурчета от 
въздух, наличие на 
семки, костилки и 
плодови кожици, 
цвят -  характерен за 
плода. Съдържание 
ма 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.

______ 1

бр. Стъклени 
буркани от 
0,610 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

4,00



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 
/16.09.2011 г.

бр. Стъклени 
буркани по 
0.680кг.

01 Януари 
- 31
Декември

1.34



—j----------------------------
1----~

60 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.

“Г

Стъклен 
буркан е 
грамаж 
0.680 кг.

01 Януари 
- 31 
Декември

1,46

№
по
ред

1----- ---------------- "------

Вид хранителни 
стоки

Стандарт Мярка Опаковк
а

Период на 
доставка

Ед.
цена
без
ДДС за
поеоче
пата
мерна
единиц
а за
поеоче
пия
период



61 Пипер
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. в 
Наредба 
16/28.05.20 Юг.

кг В насипно 
състояние 
в
дървени.
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести 
торбички 
-масата 

j да е до 15 
кг

01
Ноември - 
31 Май

1.60

62 Пипер -
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,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести 
торбички 
-масата 
да е до 15 
кг

01 Юни - 
31
Октомври

1.60

63 Домати - чисти, 
кръгли, гладки 
или ръбести с 
форма типична за 
сорта.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
11аредба 
16/28.05.2010 г.

К Т В дървени 
или
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1.00

64 Картофи късни
- с външен вид 
клубени - цели, 
здрави. чисти, 
непозеленели, 
непокълнали. 
еднородни по 
окраска и форма . 
Лърво качество.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в дървени 
или
пластмасо
ви

01
Ноември - 
31 Май

0.75



65 Картофи раннт 
пресни -
качество; д е  

притежават 
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. 
Наредба. 
16/28.05.2010 г.

К Г В насипш 
състояние 
в дървент 
или
пластмасо
ви

> 01 Юни 
31
Октомври

- 0.95

66 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
полиетил
енови
чували.
Изисква
се да са
сортиран
и от едно
качество
и един
сорт.

01
Ноември - 
31 Май

0,75

67

1
_ 1

Зеле бяло - цели
зелки, пресни, -
незавехнали.
здрави, чисти,
напълно
оформени,
плътни.
ненапукани, с 
характерна 
|>орма и 
големина и 
зкраска за сорта. 
Зе се допуска 
шага

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг

с

В чисти и
здрави
касетки
или
полиетил
енови
чували.
Изисква
ге да са
зортиран
1 от едно
гачество
1 един
;орт.

01 Юни - 
31
Октомври

0,50



68 Кромид лук
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,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести
торбички.

01 Юни -
31
Октомври

0,50

69 Кромид лук
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 
16/28.05.201 Ог.

кг В
дървени,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести
торбички.

01
Ноември - 
31 Май

0,70

70 Тиквички -
дължина на плода 
от 15 до 25 см. 
без механични 
повреди с 
месеста част - 
сочна, крехка, 
незагрубяла, с 
типично за сорта 
оцветяване, с 
едва оформени 
дребни
некожести семки.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
пластмасо 
ви каси 
или
полиетил
енови
чували

01 Юни - 
31
Октомври

1,00

71 Тиквички -
дължина на плода 
от 15 до 25 см. 
без механични 
повреди с 
месеста част - 
сочна, крехка,

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
пластмасо 
ви каси 
или
полиетил
енови
чували

01
Ноември - 
31 Май

1.80



незагрубяла, с 
типично за сорта 
оцветяване, с 
едва оформени 
дребни
некожести семки.

72 Карфиол 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
пластмасо
ви или
дървени
касети

01
Ноември - 
31 Май

1.92

73 Броколи -  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
пластмасо
ви или
дървени
касети

01
Ноември - 
31 Май

2.10

74 Цвекло червено
-  добре

Наредба
9/16.09.2011 г. и

кг В
найлонов

01
Ноември -

1,50



почистени от 
пръстта здрави 
гранули, без 
наранявания и 
зашивания по 
повърхността

Наредба 
16/28.05.2010 г.

п--------------
и чували с
етикет

31 Май

75 Моркови пресни
- с външен вид - 
кореноплоди, 
преспи, 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
пластмасо
ви
касетки

01
Ноември - 
31 Май

0,75

76 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
пластмасо
ви
касетки

01 Юни -
31
Октомври

0.75

77 Магданоз -
връзки от свежи, 
чисти, здрави, 
зелени, добре 
оформени листа, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

11арсдба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

бр В
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01
Ноември - 
31 Май

2,20

78 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.

бр В
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг.

01 Юни -
31
Октомври

2,20



79 Лимони - свежи, 
чисти, здрави, 
добре оформени 
и узрели плодове, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.201 Ог.

кг. В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01
Ноември - 
31 Май

2,20

80 Лимони - свежи, 
чисти, здрави, 
добре оформени 
и узрели плодове, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг. В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01 Юни - 
31
Октомври

2,20

81 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
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг.

01
Ноември - 
31 Май

1,50

82 Целина - връзки 
от свежи, чисти, 
здрави, зелени, 
добре оформени 
листа, без 
вредители и 
повреди
предизвикани от 
гях.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг в
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01 Юни - 
31
Октомври

1.60



83 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.

бр. В
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01
Ноември - 
3 1 Май

2.20

84 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.

бр. В
полиетил 
енови 
чували на 
връзки ПО 
1 кг

01 Юни - 
3!
Октомври

2,20

85 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
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01
Ноември - 
31 Май

1.50

86 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
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01 Юни - 
31
Октомври

1.50



87 Ябълки преспи-
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.

кт В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички
с мрежа,
касетки
или в
мрежести
потребите
леки
опаковки

01
Ноември - 
31 Май

1.40

88 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

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа, 
касетки 
или в 
мрежести 
потребите

01 Юни - 
31
Октомври

1,20



и/или вкус, да 
притежава! 
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.

леки
опаковки.

89 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

оригинал
ни
опаковки.

01
Ноември - 
31 Май

2.00

90 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

оригинал
ни
опаковки.

01 Юни - 
31
Октомври

2,00

91 Портокали -
плодове - свежи, 
цели, здрави, 
чисти, нормално 
развити, без 
загнили части, с 
типична форма и

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
мрежести
потребите
леки
опаковки

01
Ноември - 
31 Май

1,80



оцветяване, бе: 
остатъци 01 
средства за борбт 
е вредители 
болести.

92 Праз -  добре 
оформени и 
еднакви по 
дебелина 
стръкове праз, е 
дебелина в 
диаметър не 
по-малко от 3 см.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг Оформен 
и връзки, 
опакован 
и със 
стреч 
фолио

01
Ноември - 
31 Май

1,50

93 Праз -  добре 
оформени и 
еднакви по 
дебелина 
стръкове праз. с 
дебелина в 
диаметър не 
по-матко от 3 см.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг Оформен 
и връзки, 
опакован 
и със 
стреч 
фолио

01 Юни - 
31
Октомври

1.50

94 Пъпеши -
неуродливи, с 
малки
отклонения в 
оцветяването на 
кората. с 
незначително 
замърсяване от 
почвата, плодове 
в беритбена 
зрялост,
характерна за 
сорта. Маса па 
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

01 Юни - 
31
Октомври

1,30

95

[

Гикви - плодове 
- цели, свежи, 
здрави. чисти, 
узрели, с 
характерна за 
съответния сорт 
големина, форма

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
пластмасо 
ви каси.

01
Ноември - 
31 Май

0.80



и оцветяване щ 
кората, с или бег 
плододръжки, бе: 
повърхностна 
влага, маса на 
плода не 
по-малко от 3-4 
кг.

96 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
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1,40

97 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
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1.40

?8 Вектарини -
плодове - цели, 
треени, здрави, ] 
-шсти, напълно 
зазвити, с

Наредба
?/16.09.2011 г. и 
Наредба 
6/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в дървени 
или
пластмасо

31 Юни - 
31
Октомври

,40



характерна з< 
сорта форма 
оцветяване. 
Повреди
механични и оз 
болести не се 
допускат. Размер 
на плода по 
най-големия 
диаметър: 
немъхести - 50 до 
56 мм. Загнили 
плодове не се 
допускат.

а ви
касетки

I

99 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
погребите
леки
опаковки.

01
Ноември - 
31 Май

1.50

100 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

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки

01
Ноември - 
31 Май

2,10



г~ -- ------ ----- —---- -------- --- -----
вид в опаковката

гп
102 Авокадо - 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 насипно 
състояние
в
пластмасо
ви
касетки
или
кашони

01
Ноември - 
31 Май

3.50

103 Авокадо - цели, 
здрави, чисти, 
нормално 
развити, с 
типична форма и 
оцветяване, 
характерно за 
тлода.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
кашони.

01 Юни - 
3!
Октомври

3.50

Предлаганите цени са в лева без ДДС.

Ценовото предложение беше подписано от членовете на комисията.

уч™ в 12:00 часа “  2 3 °2-2°'8 -

“ = = = = — ■■— ■ = =

°Ферта “  У“  “ <=—  ‘ 
Участникът е приложил Техническа оферта по Образец № 5 от документацията с пазпаботеня

с Г Г Г Я За УПРаВтеНИе На КРИ™ЧНИТе Т0ЧКИ "Р" “ '™  на общесТве„” р т ™ ^ ™ ,  в случаи на рекламация в рамките на 1 (един) астрономически час. Р
Съгласно техническата оферта на участника той предлага срок та

ехническото предложение включва всички задължителни елементи:



Iliiiig
настъпването им c предложена организация и ресурси.

с  оглед на изложеното участникът се допуска до разглеждане на ценовото му предложение.

КоМИСИЯТа мрист,,1|и към проверка на ценовото предложение на участника „АЛЛУР“ О О 1 
съответствие с условията на обявата и документацията за участие. "  Д и

Участникът е приложил Ценово предложение по образец № 6 и образен 6 1 което е в 
съ тветствие с условията от документацията за участие в обществената поръчка КоиснятаТвъпши 
проверка за наличие на аритметични или други грешки в ценовата оферта на участника от която се 
констатира липсата „а грешки „ несъответствия в ценовата оферта „а участника

с  оглед на това, че документите за допустимост, техническата оферта и ценовото
Гм иГ ита'! " СМ" В£ТСТВ"е с "Рвпвари гелио обявените изисква,ши и услов......апьзложителн, комисията единодушно реши:

Допуска „АЛЛУР" ООД до оценка на офертата му. съгласно одобрената методика за опенкя
70 „ТГз от ЗОпТпт„млГМНЧеСКИ НаЙ' ИЗГ0ДНа ° ферта' "Р" КРИТВРИЙ за възлагане, съгласно чл. /и. ал. z, т. з от tUJ 1. оптимално съотношение качество/цена.

участник* а “ ооГ Г Г  !  °UeHha " " * " Р « е „ и е т о  „и допуснатия
поръчка част УГг °У Д ’ раШ" “«соченият в Указанията за участие в обществената 

Р \  г док>ме,,|а1<няга за участие, критерий Оптимално съотношение
качество/цена,съгласно методиката за оценка:

1. Оценка на офертата на участник „АЛЛУР“ ООД:

Оценка но показател AI  Предложена цена:
A1N= Almin *HN 

А1 съотв.

№ Вид хранителни 
стоки

Стандарт Мяр
ка

Опаковка Период на 
доставка

Точки

1 Брашно тип 500 -
цвят светлокремав. 
вкус и мирис -  
специфични, без 
страничен привкус 
па плесен и запарено, 
да не се усеща хрус 
при сдъвкване

По БДС и 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

___ _________ _______

кг Чували от 
50 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



2 Хляб -  стандарт 
“България” - 800 гр.. 
без оцветители, 
нарязан

Утвърдени 
стандарти, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

бр. Целуфанов 
плик по 650 
гр.

0! Януари 
- 31 
Декември

1

3 Пуешко месо -
натурално без кост 
/замразено/, филе, 
бледожълто на цвят, 
без повреди, да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕО 
543/2008 или 
екв. утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

03 Януари 
- 31 
Декември

2

4 Пуешко бутче 
обезкостено
/замразено/, филе, 
бледожълто на цвят, 
без повреди, да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕО 
543/2008 или 
екв. утвърдени 
стандарти или 
технологи чната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

кг. полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2

5 Патешко месо -
натурално без кост 
/замразено/. филе, 
бледожълто на цвят, 
без повреди. да 
отговаря за първо 
качество

Регламент ЕО 
543/2008 или 
екв. Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг

.Е

полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2



Пилешко бутче Утвърдени
натурално, стандарти или
обезкостено - технологичната
Булчетата да документация
включват месо от на
бедрената кост. производителя.
пищяла, фибулата съобразно
/малкият пищял/, Наредба № 9
заедно с /16.09.2011г.
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

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31
Декември

механични повреди.

Пилешко филе - 
натурално, 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

кг

производителя, 
съобразно 
Наредба 
№6/15.08.2011г. 
/10.08.2011г.

Единична 
опаковка 
полиетилен 
ова торба 
по 1 кг ± 
0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2



8 Пилешко филе -
замразено без кост

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 6 
/15.08.2011г.

кг Единична 
опаковка 
полиетилен 
ова торба 
по 1 кг ± 
0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2

9 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 полиетилен
ови
пликове по 
1 кт ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2

10 Свински шол -
натурален, без
допълнителна
обработка

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

КТ полиетилен
ови
пликове по 
1 кт ±0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2

11 Агнешко месо -
натурално,без 
допълнителна 
обработка

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг Полиетиле
нови
пликове по 
3 кг ± 0.2

01 Януари 
- 31 
Декември

2

12 Заешко месо -
замразено
съдържание на 
Мазнини до 16%, сол 
до 1,5%

ТД на 
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20Ur.

кг полиетилен
ови
пликове по 
1 кг± 0.2

01 Януари 
- 31
Декември

2



13 Риба сьомга - филе, 
замразено на блок 
при температура -1 8 
°С, изчистена, без 
глави, здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят, 
специфичен за 
дадения 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
полиетилен 
ови торби 
от 12 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

2

14 Риба ХЕК - филе, 
замразено на блок 
при температура -18 
°С, изчистена, без 
глави, здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят, 
специфичен за 
дадения 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
полиетилен 
ови торби 
от 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

15 Риба ХЕК - филе, 
замразено на блок 
при температура -18 
°С, изчистена, без 
глави, здрава със 
запазена цялост, с 
естествен цвят, 
специфичен за 
дадения 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
полиетилен 
ови торби 
от 7 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



16 Риба Мерлуза -
филе-замразено на 
блок при 
температура -18 °С, 
изчистена, без глави, 
здрава със запазена 
цялост, с естествен 
цвят, специфичен за 
дадения вид; мирис 
след размразяване - 
характерен за пряспа 
риба, без признаци 
на развала

Утвърдени 
стандарти или 
технологичната 
документация 
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг в
полиетилен 
ови торби 
от 1 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

1

17 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

01 Януари 
- 31 
Декември

1

18 Кашкавал ог краве 
мляко -  вакуумиран 
по БДС. Вкус. мирис 
и аромат - 
специфични за узрял 
кашкавал без 
страничен привкус и 
мирис. Кашкавалът 
да бъде опакован във 
вакуумирани 
полиетиленови 
опаковки. Сухо 
вещество не по- 
малко от 58 %, 
масленост в сухото 
вещество -  45 %.
С рок на зреене -  60

БДС 14:2010 
или ТД 
еквивалент на 
БДС съобразно 
Наредба 
№9/16.09.2011 
г.

----- ---------------- 1—

кг Полиетиле 
нови 
опаковки 
до 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



Тдни.

19 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 Полиетиле 
нови 
опаковки 
по 5 кг

01 Януари 
- ’ 31 
Декември

1

20 Масло - БДС пакет 
125гр. - масленост 
не по-малко от 82 %

Технол 01 'ичн ата
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 
9/16.09.2011г.

кг в
целофанов 
и пликове 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

21 Прясно мляко 3,6%
масленост,
еднородна течност 
без утайка, цвят-бял 
със слабо кремав 
отеньк, 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

01 Януари 
- * 31 
Декември

1



22 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 Пластмасо 
ва кофичка 
до 0.400 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

1

23 Яйца кокоши, клас
«A”“ L, черупка 
нормална, чиста, 
неповредена, здрава, 
с тегло 0,050 кг. Със 
задължителна 
маркировка на всяко 
яйце съгласно 
Наредба 
№l/01.2008i. 
Доставени 5 дни след 
датата на 
производство

Наредба № 9/ 
16.09.20 И г.

бр. В
картонени 
кори по 30 
бр.

01 Януари 
- 31 
Декември

1

24

_

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. Пластмасо 
ви бутилки 
по 1 литра

01 Януари 
- 31 
Декември

1



25 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
целофанов 
и пликове 
по 1 кг.

01 Януари 
31

Декември

1

26 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 %.

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.20Hr.

бр. Целуфанов 
и опаковки 
по 0.400 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

1



Съдържание щ 
напукани
макаронени изделия 
% от масата -  не 
повече от 2%.

i

27 Спагети - 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 
/16.09.2011 г.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

1

28 Кус- кус - цвят бял 
До жълтеникав, 
еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  
свойствен, без 
неприсъщи миризми, 
вкус -  свойствен, без 
горчивина, 
застоялост или друг 
страничен привкус.

Гехноло1 ичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011 г.

бр.

-

В
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 Януари 
- 31
Декември

1



rn

29 Юфка домашна -
Ц В Я Т  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 
/16.09.2011 г.

ор.

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, 
NAC197,8% mil/kg

Бисквити -
обикновени с
масло- 130 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

Тех нологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг

Технологичната
документация
на
производителя.

бр.

В
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 Януари 
- * 31 
Декември

в
полиетилен
ови
пликове по 
1 кг.

01 Януари 
- 31 
Декември

В
целуфанов 
а единична 
опаковка 
по 0,330 кг 
поставени 
в картонен 
кашон

01 Януари
*■}" J

Декември



32 Ориз /екстра 
качество/-среднозър 
нест, да не е 
брашияеал 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 
/16.09.20Hr.

кг в
целуфанов 
плик по 1 
кг, в 
найлонов 
стек по 10 
кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

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. .

Г ехнологичната
документация
на
производителя

кг в
целуфанов 
и опаковки 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

34 Ванилия -
съдържание на 
ванилиев прах 100 %

Технологичната
документация
на
производителя

бр. пликчета
от
пергаменто 
ва хартия 
по 0,2 гр.

01 Януари 
- ' 31
Декември

1

35 Овесени ядки - без
страничен мирис и 
аромат, мирис -  на 
брашно

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг Целуфанов 
и опаковки 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

36 Джоджен - добре 
изсушен без чужди 
примеси

Технологичната
документация
на
производителя

кг

1

в
целуфанов 
и пликове 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



37 Бял сух 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
целуфанов 
а опаковка 
по 1 кг

01 Януари
- 31 
Декември

1

38 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 
/16.09.2011 г.

кг в хартиени 
пликове по 
0,500 кг

01 Януари 
- ' 31 
Декември

1

39 Нишесте бяло 
царевично- 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

01 Януари 
- * 31 
Декември

1

40 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
целуфанов 
а торбичка 
по 0,500 кг

01 Януари 
- 31
Декември

1

41 Леща лющена -  без
начупени зърна и 
следи от мъртви или 
живи вредители, 
чиста, без наличие на

Технологичната
документация
на
производителя.
съобразно

кг. в
целуфанов 
а опаковка 
по 1 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



примеси. Наредба № 9 
/ 16.09.2011 г.

42 Чубрица суха -
добре изсушена без 
чужди примеси, 
мирис и при вкус, 
ронена. Съдържание 
на влага -не повече 
от 13%.

Технологичната
документация
на
производителя

кг целуфапов 
и пликове 
по 1 кг

01 Януари 
- ' 31
Декември

1

43 Хлебна сода/Сода 
бикарбонат
-еднородна смес, без 
образуване на бучки

Технологичната
документация
на
производителя

бр. целуфанов 
о пликче 
0,100 кг в 
картонена 
кутийка

01 Януари 
- 31
Декември

1

44 Целина бр./суха/ Технологичната
документация
на
производителя

бр. В
стандартна
опаковка
на
производит
еля

01 Януари 
- 31 
Декември

1

45 Нахут Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
по 0,400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

46 Киноа Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр. В
целуфанов 
а опаковка 
но 0.400 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

47 Елда Технологичната бр. 0,400кг. 01 Януари 1



документация
на
производителя

- 31 
Декември

Замразени и 
преработени 
плодове и 
зеленчуци

48 Замразени Броколи
- добре оформени, не 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг в
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

0 1 Януари 
- 31
Декември

1

49 Замразена 
Царевица - едри, 
добре оформени 
зърна, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

50 Замразен карфиол -
добре оформени, не 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

51 Замразени 
тиквички - добре 
оформени, не 
смачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

52 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

Наредба 
9/16.09.2011 г.

кг В
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



- по-малко от 8,75 
мм, структура -  
добра, с нежна 
покривка и месеста 
част

53 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
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

54 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
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1

55 Зелен фасул 
замразен - шушулки 
цели или нарязани 
без дръжки и 
връхчета, без 
повреди от болести и 
вредители, с цвят, 
характерен за сорта - |

Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг В
полиетилен 
ови торби
по 2,5 кг.

01 Януари 
- 31
Декември

1



естествено зелен и 
по-скоро тъмен, 
здрава структура без 
жилки, с дебелина 3 
мм на шушулката, 
без петна по 
шушулката.

56 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
полиетилен
ови
пликове по 
2,5 кг

01 Януари 
-  ̂ 31 
Декември

1

57 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. буркани 
по 0,800 кг

0! Януари 
- 31 
Декември

1

58 Конфитюр разни-
/ягода, малина, 
къпина, горски 
плодове и 
др./желиран продукт 
е 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.

бр. Стъклени 
буркани от 
0,610 кг

01 Януари 
- 31 
Декември

1



59 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

Технологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр. Стъклени 
буркани по 
0.680кг.

01 Януари 
- 31 
Декември

1

мирис.



60 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.

Т ехнологичната
документация
на
производителя, 
съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр. Стъклен 
буркан 
грамаж 
0,680 кг.

01 Януари 
- 31 
Декември

~ -

№
по
ред

Вид хранителни 
стоки

Стандарт Мярка Опаковк
а

Период на 
доставка

Т очки

61 Пипер -
зеленчуци цели, 
пресни, здрави, 
чисти, с 
характерни за 
сорта форма и 
оцветяване, с

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

КГ В насипно 
състояние 
в
дървени,
пластмасо
ви
касетки

01
Ноември - 
31 Май

0.5



незасъхнал връх, 
с плододръжка и 
без повишена 
влажност

или
мрежести 
торбички 
мастна 

да е до 15 
кг

62 Пипер -
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,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести 
торбички 
-масата 
да е до 15 
кг

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

63 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
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1

64 Картофи късни
- с външен вид 
клубени - цели, 
здрави, чисти, 
непозеленсли, 
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
пластмасо
ви

01
Ноември - 
31 Май

1

65 Картофи ранни 
пресни - I
качество: да 
притежават 
всички основни 
характеристики и 
свойства, 
типични за сорта

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в дървени 
или
пластмасо
ви

01 Юни - 
31
Октомври

1



или търговския 
тип; външен вид 
-  клубени. цели, 
свежи, чисти, без 
пукнатини е 
кремава или 
розова кожица.

■

66 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
полиетил
енови
чували.
Изисква
се да са
сортиран
и от едно
качество
и един
сорт.

01
Ноември - 
31 Май

0,5

67 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

11арсдба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В чисти и 
здрави 
касетки 
или
полиетил
енови
чували.
Изисква
се да са
сортиран
и от едно
качество
и един
сорт.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

68 Кромид лук
луковици цели, 
здрави, чисти, 
напълно развити, 
добре оформени, 
узрели с плътна и 
суха външна 
обвивка (люспа). 
1 Ьвреди от 
болести и 
механични не се

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
дървени,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести
торбички.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5



допускат.

69 Кромид лук
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,
пластмасо
ви
касетки
или
мрежести
торбички.

01
Ноември - 
31 Май

0.5

70 Тиквички -
дължина на плода 
от 15 до 25 см. 
без механични 
повреди с 
месеста част - 
сочна, крехка, 
незагрубяла, с 
типично за сорта 
оцветяване, с 
едва оформени 
дребни
некожести семки.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг в
пластмасо 
ви каси 
или
полиетил
енови
чували

01 Юни -
31
Октомври

0,5

71 Тиквички -
дължина на плода 
от 15 до 25 см. 
без механични 
повреди с 
месеста част - 
сочна, крехка, 
незагрубяла, с 
типично за сорта 
оцветяване, с 
едва оформени 
дребни
некожести семки. J

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
пластмасо 
ви каси 
или
полиетил
енови
чували

01
Ноември - 
31 Май

0,5



72 Карфиол 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
пластмасо 
ви или 
дървени 
касети

01
Ноември - 
31 Май

1

73 Броколи -  да
притежават 
всички основни 
характеристики и 
свойства, 
типични за сорта 
или търговския 
гип; 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 
пластмасо
ви ИЛИ
дървени
касети

01
Ноември - 
31 Май

1

74 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
найлонов 
и чували с 
етикет

01
Ноември - 
31 Май

1



75 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. 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

и
кг В насипно 

състояние 
в дървени 
или
пластмасо
ви
касетки

01
Ноември - 
31 Май

0,5

76 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. 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

и
кг В насипно 

състояние 
в дървени 
или
пластмасо
ви
касетки

01 Юни -
31
Октомври

0,5

77 Магданоз -
връзки от свежи, 
чисти, здрави, 
зелени, добре 
оформени листа, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

Наредба 
9/16.09.2011 г. 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

и
бр В

полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01
Ноември - 
31 Май

0,5

78 Магданоз -
връзки от свежи, 
чисти, здрави, 
зелени, добре 
оформени листа, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

Наредба 
9/16.09.2011 г. 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

и
бр в

полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

79 Лимони - свежи, 
чисти, здрави, 
добре оформени 
и узрели плодове, 
без вредители и

Наредба 
9/16.09.2011 г. 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

и
кг. В насипно 

състояние 
в
пластмасо
ви

01
Ноември - 
31 Май

0,5



повреди
предизвикани от 
тях.

касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

80 Лимони - свежи, 
чисти, здрави, 
добре оформени 
и узрели плодове, 
без вредители и 
повреди
предизвикани от 
тях.

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг. В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

81 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
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг.

01
Ноември - 
31 Май

0,5

82 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
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

83 Копър - връзки 
от свежи, чисти, 
здрави, зелени, 
добре оформени 
листа, без 
вредители и 
повреди
предизвикани от

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

бр. в
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01
Ноември - 
31 Май

0,5



тях.

84 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.

бр. В
полиетил 
енови 
чували на 
връзки по 
1 кг

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

85 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
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01
Ноември - 
31 Май

0.5

86 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.

------------- _____------- j_

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5



87 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
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички
с мрежа,
касетки
или в
мрежести
потребите
леки
опаковки

01
Ноември - 
31 Май

0,5

88 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

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
пластмасо
ви
кошнички 
с мрежа, 
касетки 
или в 
мрежести 
потребите

01 Юни - 
31
Октомври

0,5



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.

леки
опаковки.

89 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

оригинал
ни
опаковки.

01
Ноември - 
31 Май

0.5

90 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

оригииат
ни
опаковки.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

91 Портокали -
плодове - свежи, 
цели, здрави, 
чисти, нормално 
развити, без 
загнили части, с 
типична форма и

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
мрежести
потребите
леки
опаковки

01
Ноември - 
31 Май

1



оцветяване, без 
остатъци от 
средства за борба 
е вредители и 
болести.

92 Праз -  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 Оформен 
и връзки, 
опакован 
и със 
стреч 
фолио

01
Ноември - 
31 Май

0.5

93 Праз -  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 Оформен 
и връзки, 
опакован 
и със 
стреч 
фолио

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

94 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

01 Юни - 
31
Октомври

1

95 Тикви - плодове 
- цели, свежи, 
здрави. чисти, 
узрели, с 
характерна за 
съответния сорт 
големина, форма

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В
пластмасо 
ви каси.

01
Ноември - 
31 Май

1



и оцветяване на 
кората, с или без 
плододръжки, без 
повърхностна 
влага, маса на 
плода не 
по-малко от 3-4 
кг.

96 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
9/16.09.20 П г. и 
Наредба 
16/28.05.20)0 г.

кг В насипно 
състояние 
в дървени 
или
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1

97 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
пластмасо
ви
касетки

01 Юни - 
31
Октомври

1

98 Некгарини -
плодове - цели, 
пресни, здрави, 
чисти, напълно 
развити. с

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в дървени 
или
пластмасо

01 Юни - 
31
Октомври

1



99

100

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._______

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.

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

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

ви
касетки

кг

Наредба
9/16.09.2011 г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг

В
мрежести
потребите
леки
опаковки.

01
Ноември 
31 Май

В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки

01
Ноември 
31 Май

0,5



притежават 
всички основни 
характеристики и 
свойства, 
типични за сорта 
или търговския 
тип; допускат се 
незначителни 
дефекти, при 
условие, че 
продукта запазва 
основните си 
характеристики 
но отношение на 
качеството, 
съхраняването и 
търговския му 
вид в опаковката.

i

iOl 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

Наредба
9/16.09.20 П г. и 
Наредба 
16/28.05.2010 г.

кг В насипно 
състояние 
в
пластмаса
ви
касетки.

01 Юни - 
31
Октомври

0,5



вид в опаковката.

102 Авокадо - 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 насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
кашони

01
Ноември - 
31 Май

0.5

103 Авокадо - 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.

1

кг В насипно 
състояние 
в
пластмасо
ви
касетки
или
кашони.

01 Юни -
31
Октомври

0,5

А 1  — А 1 1 +  А 1 2 +  А 13 + . +А 1103=100 точки

Оценка по показател А2 Срок за реакция в случай на рекламация: 

СР мин.(11х 100
А2 = СРк.у. (1) =100 точки:

Комплексна оценка
Комплексна оценка = А1 х90% + А2 х 10% -  ] 00 точки 

Класиране:

На първо място - „АЛЛУР“ ООД с Комплексна оценка 100 точки;



Предвид изложеното класиране на офертата на допуснатия участник, представено 
по-горе, Комисията:

П Р Е Д Л А Г А :

на Кмета на СО район „Младост", да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"К ом плексна  дост авка на  х р а н и т е л н и  продукт и  за дет ска кухн я  /Д К /и  т р анспорт иране  на  
пригот венат а хр а н а  до пун к т о вет е на  Д К  на  т ерит орият а  на  р а й о н  “М ладост  “ с класираният 
на първо място участник - „АЛЛУР“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София. бул.,
11роф. Цветан Лазаров" № 4-8, борса Къра. склад 216.

Комисията приключи своята работа в 09:00 часа на 06.03.2018г.

Протокола от работата на комисията назначена със Заповед № РМЛ18-РД92-1/23.02.2018г 
заедно с цялата документация по обществената поръчка, обявена по реда на Глава двадесет и шеста 
™ за ооществени ге поръчки, чрез Събиране на оферти с обява са предадени на Възложителя

Приложение: Съставна част от настоящия протокол е Приложение JYsl

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЛАДИМИР КЛИСУРОВ - зам. кмет. 
ЧЛЕНОВЕ:

1 ВАНЯ ДИЛКОВА -  гл. счетоводител.

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

eCci/fy

2. АДЕЛИНА ЗАНКОВА — юрисконсулт в отдел „АИ1IO'
П

Ч
C f . C S

3. ЕВЕЛИНА СТАНЧЕВА -  началникотдел „ОСДЗКС’
Пгг-

'•С Г З  / Г г

4. КАМЕЛИЯ БОРИСОВА -  мл. експерт в отдел ..ОСДЗКС”..... I

УТВЪРДИЛ:........... ............................... /ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА/
КМЕТ НА СО РАЙОН „МЛАДОСТ“

от работата иа комисията на1начена с моя 3а| ,ота


