
Приложение № 1

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Днес, 06.03.2018г., в гр. София, между:

СО - район „Младост”, БУЛСТАТ: 0006963270614, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ж.к. „Младост 3, ул. „Свето Преображение” №1, представляван от кмета на 
район „Младост — Десислава Иванчева и Ваня Дилкова — гл. счетоводител на СО — район 
„Младост наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
„АЛЛУР“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Проф. Цветан 
Лазаров №4-8, борса „Къра”, склад 216, ЕИК: 202896153, представлявано от Росен 
Георгиев Ценов, в качеството на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки („ЗОИ“) и Протокол №РМЛ18- 
РД92-2/06.03.18г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 
поръчка с предмет: “Комплексна доставка на хранителни продукти за детска кухня /ДК/ и
транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район 
“Младост“ ,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Комплексна доставка на хранителни продукти за детска кухня /ДК/ и 
транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район 
"Младост“ при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на 
хранителни продукти(„Продукти/те“) за нуждите на детска кухня /ДК/ и транспортиране 
на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на район “Младост“, описани 
съгласно Техническата спецификация -(Приложение № 1), както и в Техническото и 
Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №№ 2 и 3), неразделна част от 
Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(1.2) Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е 
задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са

Страница1от20



Приложение № 1

задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са 
доставени при условията на настоящия Договор1.

(1.3) Доставките на Продуктите ще се извършват периодично, както следва: ежедневно, въз 
основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до склада на Детска кухня в сградата на 
бивше ОДЗ № 29 -  ж.к. „Младост-1”, гр. София и до раздавателни пунктове, Детска 
градина № 11; Детска градина № 28; Детска градина № 56; Детска градина № 59; Детска 
градина № 75 и Детска градина № 76, като осигуряването на транспорта е задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ2
Член 2. Цена

(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 
69700,00 лева3 без ДДС и 83640.00лева с ДДС.4 *

(2.2) Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен 
ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово 
предложение на Изпълнителя -  Приложения №№ 2 и 3 към настоящия Договор. Цената, 
която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на 
Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на 
Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само -  стойността на Продуктите, 
транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други. Посочените в настоящия 
Договор единични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.

(2.2.1) Изпълнителят е длъжен към 15 и 30 число на месеца^ да предоставя на възложителя 
информация за базата, въз основа на която се преизчислява цената на доставките.

Член 3. Начин на плащане6

(3.1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ 
приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим 
документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете, 
количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена,

1 Проектът на настоящия Договор предвижда извършването на периодични доставки на храна и хранителни 
продукти (не на еднократни такива).
Настоящият договор не предвижда извършване на авансово плащане. Ако такова се предвижда, следва да се 

предвидят и клаузи относно гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, връщане на аванс в случай на 
прекратяване и т.н.
' Възможно е да се уговори плащане в евро или др. валута.
4Когато е приложимо
Посочва се съответното число от месеца, на което ще се прави актуализация, когато е приложимо. 

Обикновено в практиката доставните единични цени подлежат на актуализация ежемесечно (напр. в срок до 
1-во число на месеца) за всички стоки, без пресни плодове и зеленчуци, за които е два пъти месечно (напр. в 
срок до всяко 1-во и всяко 15-то число от съответния месец).
При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи
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както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички 
необходими законови реквизити.
(3.2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) дни7 
от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за 
доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от Изпълнителя: BG88STSA93000024731081. Изпълнителят е 
длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата 
му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената 
в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума.

Член 4.
III. СРОКОВЕ

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписване на настоящия договор и е 
със срок на действие дванадесет месеца.

(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок от един работен ден от 
получаването на заявката на Възложителя или, съгласно графика, посочен в алинея (1.3).

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА8
Член 5
(5.1) Мястото на доставка е Детска кухня в сградата на бивше ОДЗ № 29 -  ж.к. „Младост- 
1”, гр. София и до раздавателни пунктове, Детска градина № 11; Детска градина № 28; 
Детска градина № 56; Детска градина № 59; Детска градина № 75 и Детска градина № 76. 
Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с 
транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за 
доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.

(5.2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на9:

(0 Закон захраните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.Ю от 5.02.2016 г;
(Ш) Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от

22.01.2008 г.;

7Срокът следва да е съобразен с чл. 303а от ТЗ.
^При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи 

Подбират се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета на
доставка
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(iv) Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3
години в детските заведения и детските кухни, ДВ. бр. 28 от 19.03.2013 г;

(v) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени
за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

(vi) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 
51 от 26.06.2007 г„ ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

(vii) Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;

(viii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102
от 12.12.2014 г.;

(ix) Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;

(x) Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. 
бр.23 от 29.02.2008 г.;

(xi) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;
(xii) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от

15.11.2002 г.;
(xiii) Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от

15.11.2002 г.;
(xiv) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека,

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;
(xv) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,
(xvi) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ,

бр. 89 от 20.09.2002 г.,
(xvii) Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара

на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;
(xviii) Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7

години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
(xix) Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и 
към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, 
издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;

(xx) Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.;

(xxi) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември
2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;

(xxii) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти;
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(xxiii) Регламент (EC) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

(xxiv) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсители в храните;

(xxv) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;

(xxvi) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за
допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени 
наименования за произход, защитени географски указания и храни с 
традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени 
правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни 
преходни разпоредби;

(xxvii) Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо 
и продукти от говеждо месо;

(xxviii) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно хигиената на храните;
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април
-004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 
животински произход;

(XXX) Регламент (ЕО) № 854/2004 „а Европейски парламенти „а Съвета от 29 април
2004 година относно определянето „а специфични правила за организирането на
официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени 
за човешка консумация;

(xxxi) Регламент (ЕО) № 1935/2004 „а Европейския парламент и „а Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите „ предметите, предназначени за 
контакт с храни;

(хххп) Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне 
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) No 1234/2007 на Съвета 
по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия 
рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко-

(xxxiii) Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 к>„„ 2008 година за определяне 
на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета 
относно стандартите за търговия с яйца;

(xxxiv) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Евр/ненекия парламент и „а съвета от 16 
декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за 
добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните-

(X X X V ) Регламент ( ЕО) № 2073 „а Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 
микробиологичните критерии за храните;
Регламент ( ЕО) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне 
на подробни правила за прилагането на регламент ( ЕО) № 1234/2007 на Съвета
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по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените 
плодове и зеленчуци.

(5.3) Доставяните хранителни Продукти10:

(i) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, 
съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, 
партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите 
нормативни изисквания за съответния вид продукти;

(ii) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и 
количеството на съставките, съдържащи се в тях.

(iii) следва да имат добър търговски вид;
(iv) всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната 

доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по- 
малко от 70 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

(v) Хранителните продукти ще се доставят в потребителски, а не в промишлени 
опаковки, етикетирани съобразно нормативните изисквания (етикетите ще са на 
български език), произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без 
обработка с йонизиращи лъчения.

(vi) Всяка доставка ще бъде съпроводена с документи за произход, качество и 
безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка изисквания 
(Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата).

(vii) При транспортирането и доставянето на продуктите ще се спазват всички нормативно 
определени стандарти, здравни и хигиенни норми.

(5.4) Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на предходния работен за следващия 
работен ден чрез обектите-краен получател. Заявката следва да се предостави в писмена 
форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде 
изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените 
артикули, техните количества и график за доставката им. Обектите крайни получатели 
могат да правят промени в заявката в зависимост от реалните им потребности не по-късно 
от 12 (дванайсет) часа11 преди доставката, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на 
планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за 
прибирането и складирането й.

(5 5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 
документ, удостоверяващ' приемането на стоката (протокол за доставка, търговски 
документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени

10Подбират се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета на 
доставка
11 Обичайно е 24 часа.
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представители, след проверка за съответствието на доставката е изискванията на настоящия 
Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на 
Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти 
съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише 
документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме 
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват 
констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.7) по- 
долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по 
реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните 
подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

(5.7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

(i) несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество 
и/или със заявения/договорен вид;

(ii) несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 
(Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на 
Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);

(in) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;
(iv) несъответствие на срока на годност на Продуктите е изискванията на настоящия 

Договор;
(v) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност,
(vi) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;
(5.8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с
Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата
спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на 
доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации за 
скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да 
уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се 
посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, 
партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието 
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

(5.9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 5.8 и 
ал.5.10 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска 
агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на 
Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на 
рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще 
се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, 
че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените 
Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са 
за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и 
нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на 
действително извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и 
стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от 
обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно 
температурните режими и условия, посочени на етикета.
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(5.10) (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие 
на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие 
на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и 
Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в 
констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за Изпълнителя.

(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с 
Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата
спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на 
доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, 
установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените 
изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите 
несъответствия в срок от 1(един) ден от уведомяването. Несъответствията се отразяват в 
констативния протокол алинея (5.6) подписан от представители на Страните, като при отказ 
за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя 
да подпише протокола. Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител 
на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

(5.11) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 
констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите 
Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1 (един) час (съгласно 
техническата оферта на изпълнителя) астрономически часа от подписване на съответния 
протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или 
(ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, 
ако не води до съществени изменения на договора.

(5.12) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по член (5.6), 
Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която 
същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, 
съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно 
установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, удостоверяващ 
приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

(5.13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, 
надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В 
хипотезата на алинея (5.11), точка (ii), Възложителят има право да прихване цената на 
Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следваща га 
доставка на Изпълнителя.

(5.14) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Член 6.

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на 
доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им,
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вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, 
търговски документ или друг съотносим документ).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Член 7.

(7.1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, 
отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото 
предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по 
единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя или при 
условията на чл. 2 ал.(2.2):

(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(7.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на 
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества 
по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. 
При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец ) да 
изпълни направена заявка. Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да 
получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, 
включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

(7.4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за 
своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, 
санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за 
превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното 
удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).

(7.5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените 
от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
плащане.

(7 7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Посочва се периода, в зависимост от периодичността на доставките. В практиката обичайно е 1 (един)

месец.
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(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора.

(7.9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 
представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и 
другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При 
отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден 
в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от 
свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно 
Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 
(Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към 
Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в 
протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.

(7.10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този 
Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица 
от Несъответстващи Продукти.

(7.11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в 
необходимия срок (не по-късно от 1 един работен ден преди желаната дата на доставката)
отразена в заявката по чл. 5 ал. (5.4).
(7.12) да гарантира годността на доставяните продукти, като ги придружава със 
сертификат за съответствие и безопасност и срок на годност, съгласно изискванията на 
Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата.
(7.13) да доставя заявените видове и количества продукти ежедневно, (между 7.00 и 8.00 

часа).
(7.14) да спазва нормативно определените здравни и хигиенни норми по отношение на 
транспорта и доставката на хранителни продукти.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член 8.

(8.1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно 
условията и по начина, посочен в настоящия Договор.

(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка 
по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.
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(8.3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 
договореното време.

(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 
Продуктите до посоченото в алинея(5.1) от Договора място на доставка, в срок и без 
отклонения от договорените изисквания.

(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет 
на Договора.

(8.6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при 
условията посочени в настоящия Договор.

(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с 
изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в 
сроковете, определени в член (5.12) от този Договор.

(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не 
спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не 
изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да 
изплати частично или изцяло договорената цена.

(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 
копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ13 

Член 9. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите

(9.11 Видове и размер на гаранциите

(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 
свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента от стойността на 
Договора по алинея (2.1) или сумата от 1394.00 лева.

13Гаранциите се уреждат, в случай че са предвидени в поръчката
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(9.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора 
към датата на сключването му.

(9.2) Форма на гаранциите

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума 
внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (Ш) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите

(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по банкова 
сметка на Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за 
сметка на Изпълнителя;

(10.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като 
тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от 
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на 
Договора, плюс 10 {десет) дни.

(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 
задължения.

(10.2.2) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 
сметка на Изпълнителя.

(10.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 10 (десет) дни. 
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 
неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 
отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко 
изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на 
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите

(11.1) . Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при 
условия, както следва:

(11.1.1) частично освобождаване в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на 
гаранцията в размер на 278.80 (двеста и седемдесет и осем лева и 80 ст.) лева, в срок от 30 
(тридесет) календарни дни, след осъществяване на съответните доставки на стойност 50 /о 
(петдесет процента от стойността на Договора, при условие, че съответните доставки са 
надлежно приети от Възложителя по установения в договора ред.
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(11.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок 
от 10 (десет) дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея (4.1).

(11.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди 
частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния 
изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (11.1.1).

(11.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея 
( 11. 1).

(11.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 
независимо от формата, под която са предоставени.

(11.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(11.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение 
при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 
Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на 
Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение 
суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към 
горното. Страните изрично се споразумяват, че:

(11.6.1) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три 
или повече пъти в рамките на един месец отказ от страна на Изпълнителя за доставка на 
заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 
един месец) Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания; както и
че

(11.6.2) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или 
скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, 
както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от 
гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответствагците Продукти 
или на Продуктите, чиято доставка е отказана.

(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 
длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в 
алинея (9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността 
си до размера в алинея (9.1).
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Член 12.
VIII. НЕУСТОЙКИ

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, 
същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 5 % (пет на сто)1йот стойността на 
Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени 
констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече 
от (10)% (десет на сто)ъот цената на стоката, за която се отнася забавата.

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1% {нула цячо и едно на 
сто)14 15 16 17 18 19 20от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет на сто) от 
размера на забавеното плащане.

(12.3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да 
отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от [2] дни, Възложителят има 
право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок 
за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 10% {десет на 
сто))пот разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на 
извършените доставки в изпълнение на Договора.

19
(12.4) В случай на 3 {три) и повече рекламации в рамките на един месец , чиято 
основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да 
прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 10% {десет на сто) от 
разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените 
доставки в изпълнение на Договора.

(12.5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по 
алинея (16.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер на 
сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по
предоставените гаранции.

(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 
гаранцията за изпълнение.

14Посочва се размера на неустойката. Обичайно е 0,1 -  0,2 на сто.
15Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
16Посочва се размера на неустойката. Обичайно е 0,1 -  0,2 на сто.
17Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
18Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто. „ ,
19Посочва се периода, в зависимост от периодичността на доставките. В практиката обичайно е 1 (един)
месец.
20Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
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(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 
банкова сметка BG 03 SOMB 9130 3117 6095 00.В случай че банковата сметка на 
Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 (десет)] дни от искането 
на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната 
сума от гаранцията за изпълнение.

(12.8) В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание 
или преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по-дълъг от един 
месец21 без основание, той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 10 % 22 от разликата 
между прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на 
прекратяване доставки.

Член 13.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ23

(13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
Изпълнител.

(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 3011 
случаи и при предвидените в ЗОИ условия.

(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя.

(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 3011 
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 
едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния 
размер на гаранцията за изпълнение.

Член 14.

При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че.

21 Посочва се периодът, който в практиката обичайно е 1 (един) месец.
22Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
23 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, 
предвидил използването на подизпълнители

когато Изпълнителят е
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(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите;

(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 
на Договора;

(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

Член 15.

(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(15.3) Към искането по ал. (15.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (15.2), когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 16.

(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(ш)когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка -  предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv)ripH настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение -  непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 5 дни,

(16.2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

Страница16от20



Приложение № 1

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на[1]един месец24:(а) забавяне на 
доставка на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на 
Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за 
извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с Несъответствия с 
изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

(и) в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на 
подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със 
ЗОП и настоящия Договор;

(16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. [В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 
от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на 
спорове по този Договор. ]

(16.4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 
по изпълнение на Договора.

Член 17

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 
чл. 116 от ЗОП25.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член 18.

(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може 
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 
Страна за възникването на непреодолима сила.

24Посочва се периодът, който в практиката обичайно е 1 (един) месец.
25Когато Възложителят предвижда да прави промени в договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, то промените 
следва да бъдат предвидени в документацията за обществената поръчка и да бъдат включени в настоящия договор чрез 
ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции. Обхватът и естеството на 
възможните изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в 
предмета на поръчката.
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(18.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(18.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ26

Член 19.

(19.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 
получена при и по повод изпълнението на Договора:

(19.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 
на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 
съответните задължения за конфиденциалност.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.

Член 21.

(21.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
[•]
Телефон:[•]

26Клаузата се поставя по преценка на страните
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Email: [•]

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
[•]
Телефон: [•]
Email: [•]

(21.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност.

(21.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(21.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно 
изпратени и получени от другата Страна.

(21.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 
или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 22.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 23.

(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 
на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция

27по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 
реда на ГПК.

27Допустимо е да се уговори разглеждане на спора пред арбитраж.
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Член 24.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Приложение № 1 -  Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложения № 2 и 3 -  Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в Зеднообразни екземпляра -2 за Възложителя и 1 /За 
Изпълнителя.

Член 25

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ В/Ди^йоЬа /

Съгласувал: 
В. Клисуров 
Зам. кмет

К. Георгиев V“/ T '  °

Финансов контрольор fia  CO район „Младост

Р. Димов
Началник отдел „A t/nO

ОС, и 3 'Н
Изготвил:
А. Занкова 
юрисконсулт

{/
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Предмет на обществената поръчка: Комплексна доставка на хранителни 
продукти за детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на 
ДК на територията на район “Младост“.

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на хранителни 
продукти за детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на 
ДК на територията на район “Младост“, гр.София.

За да се приготви и предостави на децата здравословна и вкусна храна, следва да се 
осигури ритмичната доставка на гарантирано качествени продукти.

Във връзка с горната цел се обявява настоящата процедура- събиране на оферти с 
обява за определянето на доставчик, който е натрупал опит в дейността -  предмет на 
поръчката и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова 
страна на по-рано сключени договори със същия предмет.

II. Изисквания за качество, съответствие и безопасност
1. Хранителните продукти трябва да бъдат в начален срок на годност или с остатъчен 
срок на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност на съответния продукт.
2. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията за качество, 
съгласно действащите нормативни актове на националното и европейското 
законодателство, вкл. но не само:

-Закон за храните,
- Наредба № 8/16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните,
- Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 
г. в детските заведения,
-Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

3. Хранителните продукти трябва да се доставят в потребителски, а не в промишлени 
опаковки, етикетирани съобразно нормативните изисквания (етикетите да са на български 
език), произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без ГМО и без обработка с 
йонизиращи лъчения.
4. Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с документи за произход, качество и 
безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка изисквания 
(Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 
на храните, предлагани в детските заведения и училищата).
5. При транспортирането и доставянето на продуктите трябва да бъдат спазени всички 
нормативно определени стандарти, здравни и хигиенни норми.

Ill- Специфични технически изисквания- Конкретните изисквания към 
хранителните продукти са посочени в по-надолу посоченото Приложение от№1.



За всяко посочване на стандарт, конкретен модел, търговска марка, тип или 
производство на стоките в техническите спецификации следва да се има предвид 
"или еквивалентно/и".

Предлаганите от участниците цени се определят за килограм, литър и брой, в 
български лева, без включен ДДС и включени разходи за доставката до склада на Детска 
кухня, район Младост на адрес: ж.к. „Младост-1”, до бл. 47, в сградата на бивше ОДЗ 
№ 29, както и доставка на готоваза храна до пунктовете на ДК на територията на 
район “Младост“.

Транспортирането на храната, приготвена в Детската кухня до раздавателни 
пунктове в:

- Детска градина № 11
- Детска градина № 28
- Детска градина № 56
- Детска градина № 59
- Детска градина № 75
- Детска градина № 76
се осъществява всеки работен ден най-късно до 11.50 часа.

Изпълнение на поръчката-Доставките следва да се извършват по предварителна 
заявка, конкретизираща вида и количествата от съответния продукт. Недопустима е 
заявката и доставката на продукти, които не са включени в поръчката. Възложителят 
изисква при изпълнение на поръчката, изпълнителят да отстранява несъответствия в 
доставката при липсващ продукт или несъответстващ продукт или продукт със скрит 
дефект в рамките на не повече от 3 (три) астрономичен час от предявяване на 
рекламацията.

IV. Доставчикът е длъжен да осигури транспорта, както е описано в т. III.
Доставките ще се извършват до склада на Детска кухня, район Младост на адрес: 

Жк „Младост-1”, до бл. 47, в сградата на бивше ОДЗ № 29.
Доставките се извършват ежедневно в работни дни- от 7:00 до 8:00 часа.
Плащането ще се извършва след представянето на фактура до 15-то /петнадесето/ и 

30-то/тридесето/ число на текущия месец, в лева по банков път.
V. Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение на поръчката е 1 

/една/ година от датата на влизане в сила на договора.
VI. Контрол по изпълнението на договора -  Изпълнението на сключените в 

резултат на настоящата процедура договори ще бъде контролирано от Счетоводителя и 
Домакина на Детска кухня, район Младост.

Приложение №1



№ Вид хранителни стоки Стандарт Мяр
-ка Опаковка Период на 

доставка

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
/16.09.201

1г.

кг Чували от 50 кг 01 Януари - 
31 Декември

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

Утвърден
и

стандарти
9

съобразно
Наредба

№9
/16.09.201

1г.

бр. Целуфанов 
плик по 650 гр.

01 Януари - 
31 Декември

3
Пуешко месо - натурално без 

кост /замразено/, филе, бледожълто 
на цвят, без повреди, да отговаря 
за първо качество

Регламен 
т ЕО 

543/2008 
или екв. 

утвърден 
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември



4
Пуешко бутче обезкостено

/замразено/, филе, бледожълто на 
цвят, без повреди, да отговаря за 
първо качество

Регламен 
тЕО 

543/2008 
или екв. 

утвърден 
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг.
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември

5
Патешко месо - натурално 

без кост /замразено/, филе, 
бледожълто на цвят, без повреди, 
да отговаря за първо качество

Регламен 
т ЕО 

543/2008 
или екв. 

Утвърден 
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември



6

Пилешко бутне натурално, 
обезкостено - Бутчетага да 
включват месо от бедрената кост, 
пищяла, фибулата /малкият 
пищял/, заедно е обграждащата 
мускулатура. Да са отрязани от 
тазобедрената до тарзалната става. 
Да отговарят на клас „А” и да 
бъдат с добре развита мускулатура, 
чисти, без травми, със здрава кожа, 
без разкъсвания и натъртвания, без 
подкожни кръвоизливи и остатъци 
от перушина. Големина на бутчето 
от 250-350 гр. Външен вид -  
бледожълт, без механични 
повреди.

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг
±0.2

01 Януари - 
31 Декември

7

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.

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№6/15.08. 
2011г./10. 
08.2011 г.

кг

Единична 
опаковка 
полиетиленова 
торба по 1 кг ± 
0.2

01 Януари - 
31 Декември

8 Пилешко филе - замразено 
без кост

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№ 6
/15.08.201

кг

Единична 
опаковка 
полиетиленова 
торба по 1 кг ± 
0.2

01 Януари - 
31 Декември



1 г.

9
Телешко месо, шол -  в

натурален вид пакетирано, да не е 
обработено допълнително, а 
натурално, без наличие на сланина

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

произвол 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември

10 Свински шол - натурален, 
без допълнителна обработка

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

произвол 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември

11
Агнешко месо -

натурално,без допълнителна 
обработка

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя,

кг
Полиетиленови 
пликове по 3 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември



съобразно
Наредба

№9
/16.09.201

1г.

12
Заешко месо - замразено 

съдържание на Мазнини до 16%, 
сол до 1,5%

ТД на 
производ 

ителя, 
съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември

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

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201 

1 г.

кг Полиетиленови 
торби от 12 кг

01 Януари - 
31 Декември

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

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201 

1 г.

кг Полиетиленови 
торби от 1 кг

01 Януари - 
31 Декември



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

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг.
В
полиетиленови 
торби от 7 кг

01 Януари - 
31 Декември

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 прясна риба, без 
признаци на развала

Утвърден
и

стандарти
или

технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
В
полиетиленови 
торби от 1 кг

01 Януари - 
31 Декември

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 

еквивален 
тна БДС, 
съобразно 
Наредба 

№9/16.09. 
2011 г.

кг В кутии по 8 кг 01 Януари - 
31 Декември



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. Сухо 
вещество не по- малко от 58 %, 
масленост в сухото вещество -  45 
%. Срок на зреене -  60 дни.

БДС 
14:2010 
или ТД 

еквивален 
т на БДС 
съобразно 
Наредба 

№9/16.09. 
2011 г.

кг
в
полиетиленови 
опаковки до 1 
кг

01 Януари - 
31 Декември

19
Извара от обезмаслено 

мляко -  млечна, безсолна; вкус, 
мирис и аромат -специфичен за 
продукта

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя или 
еквивален 

т
съобразно 
Наредба 

№9/16.09. 
2011 г.

кг
Полиетиле 

нови опаковки 
по 5 кг

01 Януари - 
31 Декември

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

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№
9/16.09.20 

11 г.

кг в целофанови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември

21

Прясно мляко 3,6%
масленост, еднородна течност без 
утайка, цвят-бял със слабо кремав 
отенък, вкус-слабо сладникъв без 
страничен привкус, мирис- 
специфичен, първо качество 
суровина. Сух обезмаслен остатък 
- не повече от 8,5 %. Етикетирано 
на български език.

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

л. Тетрапак кутии 
литър

01 Януари - 
31 Декември



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 

еквивален 
т

съобразно 
Наредба 
№ 9 в 

съответст 
вие с 
БДС.

кг
Пластмасова 
кофичка до 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември

23

Яйца кокоши, клас „А”- L, 
черупка нормална. чиста, 
неповредена, здрава, с тегло 0,050 
кг. Със задължителна маркировка 
на всяко яйце съгласно Наредба 
№1/01.2008г. Доставени 5 дни след 
датата на производство

Наредба
№9/

16.09.201
1г.

бр. В картонени 
кори по 30 бр.

01 Януари - 
31 Декември

24

Олио - рафинирано 
слънчогледово, бистро, без утайка, 
цвят-светложълт, вкус и мирис 
характерен -  без страничен 
привкус, без примеси

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

л.
Пластмасови 
бутилки по 1 

литра

01 Януари - 
31 Декември

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 %.

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг в целофанови 
пликове по 1 кг.

01 Януари - 
31 Декември



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

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
Целуфанови 
опаковки по 

0.400 кг

01 Януари - 
31 Декември

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.

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември

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.

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември



29

Юфка домашна - цвят бял 
до жълтеникав, еднакъв, без 
признаци на недобро омесване, 
мирис -  свойствен, без неприсъщи 
миризми, вкус -  свойствен, без 
горчивина, застоялост или друг 
страничен привкус.

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември

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/kg

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
В

полиетиленови 
пликове по 1 кг.

01 Януари - 
31 Декември

31

Бисквити -  обикновени е
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

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя.

бр.

В целуфанова 
единична 

опаковка по 
0,330 кг 

поставени в 
картонен кашон

01 Януари - 
31 Декември

32

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

Технолог
ич

ната
документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

кг

в целуфанов 
плик по 1 кг, в 
найлонов стек 

по 10 кг

01 Януари - 
31 Декември



1г.

33

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..

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

кг
в целуфанови 
опаковки по 1 

кг

01 Януари - 
31 Декември

34 Ванилия -  съдържание на 
ванилиев прах 100 %

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

бр.
пликчета от 

пергаментова 
хартия по 0,2 

гр.

01 Януари - 
31 Декември

35
Овесени ядки - без

страничен мирис и аромат, мирис -  
на брашно

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
Целуфанови 

опаковки по 1 
кг

01 Януари - 
31 Декември

36
Джоджен - добре изсушен 

без чужди примеси

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

кг в целуфанови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември

37

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

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9

кг
в целуфанова 
опаковка по 1 

кг

01 Януари - 
31 Декември



/16.09.201
1г.

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.

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201 

1 г.

кг
в хартиени 
пликове по 

0,500 кг

01 Януари - 
31 Декември

39
Нишесте бяло царевично-

100 %, без оцветители, натурално, 
без страничен привкус на плесен

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
в хартиени 
пликове по 

0,060 кг

01 Януари - 
31 Декември

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

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

кг
в целуфанова 
торбичка по 

0,500 кг

01 Януари - 
31 Декември

41

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

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба

кг.
в целуфанова 
опаковка по 1 

кг

01 Януари - 
31 Декември



№9
/16.09.201 

1 г.

42

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

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

кг целуфанови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември

43
Хлебна сода/Сода 

бикарбонат -еднородна смес, без 
образуване на бучки

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

бр.

целуфаново 
пликче 0,100 кг 

в картонена 
кутийка

01 Януари - 
31 Декември

44 Целина бр./суха/

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

бр.
В стандартна 
опаковка на 

производителя

01 Януари - 
31 Декември

45 Нахут

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя. 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември

46 Киноа

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември



47 Елда

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя

бр. 0,400кг. 01 Януари - 
31 Декември

Замразени и преработени 
плодове и зеленчуци

48 Замразени Броколи - добре 
оформени, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

49
Замразена Царевица - едри, 

добре оформени зърна, 
несмачкани.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

50 Замразен карфиол - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

51 Замразени тиквички - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

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

Наредба 
9/16.09.20 

1 1 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

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 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември



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 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

55

Зелен фасул замразен -
шушулки цели или нарязани без 
дръжки и връхчета, без повреди от 
болести и вредители, с цвят, 
характерен за сорта - естествено 
зелен и по-скоро тъмен, здрава 
структура без жилки, с дебелина 3 
мм на шушулката, без петна по 
шушулката.

Наредба
№9

/16.09.201
1г.

кг
В

полиетиленови 
торби по 2,5 кг.

01 Януари - 
31 Декември

56
Замразен Микс зеленчуци -

да съдържа морков, грах, царевица, 
нарязан зелен фасул, броколи и др. 
добре оформени, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември

57
Консервирани домати -

ниско съдържание на сол, без 
консерванти и оцветители залети 
със собствен сос

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр. буркани по 
0,800 кг

01 Януари - 
31 Декември

58

Конфитюр разни- /ягода, 
малина, къпина, горски плодове и 
др./желиран продукт с равномерно 
разпределени плодове, не се 
допуска захаросване, пяна, 
мехурчета от въздух, наличие на 
семки, костилки и плодови 
кожици, цвят -  характерен за 
плода. Съдържание на плод над - 
60 % от общата маса, захар - под 
50%, киселинност от 0,3 до 1,3%. 
Първо качество

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
Стъклени 

буркани от 
0,610 кг

01 Януари - 
31 Декември



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 мирис.

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
Стъклени 

буркани по 
0.680кг.

01 Януари - 
31 Декември

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.

Технолог 
ичната 

документ 
ация на 

производ 
ителя, 

съобразно 
Наредба 

№9
/16.09.201

1г.

бр.
Стъклен буркан 
с грамаж 0,680 

кг.

01 Януари - 
31 Декември



61

Пипер - зеленчуци цели, 
пресни, здрави, чисти, с 
характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, с 
плододръжка и без повишена 
влажност

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 

дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 

торбички -  
масата да е до 15 

кг

01 Ноември 
- 31 Май

62

Пипер - зеленчуци цели, 
пресни, здрави, чисти, с 
характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, с 
плододръжка и без повишена 
влажност

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 

дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 

торбички -  
масата да е до 

15 кг

01 Юни - 
31
Октомври

63
Домати - чисти, кръгли, 

гладки или ръбести с форма 
типична за сорта.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг
В дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври

64

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг
В насипно 

състояние в 
дървени или 
пластмасови

01 Ноември 
- 31 Май

65

Картофи ранни пресни - I
качество; да 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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови

01 Юни - 
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В чисти и 
здрави касетки 

или
полиетиленови 
чували. Изисква 

се да са 
сортирани от 

едно качество и

01 Ноември 
- 31 Май



един сорт.

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В чисти и 
здрави касетки 

или
полиетиленови 

чували.Изисква 
се да са 

сортирани от 
едно качество и 

един сорт.

01 Юни - 
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 
торбички.

01 Юни - 
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 
торбички.

01 Ноември 
- 31 Май

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В пластмасови 
каси или 

полиетиленови 
чували

01 Юни - 
31 Октомври

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.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В пластмасови 
каси или 

полиетиленови 
чували

01 Ноември 
- 31 Май



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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние, в 
пластмасови 
или дървени 

касети

01 Ноември 
- 31 Май

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние, в 
пластмасови 
или дървени 

касети

01 Ноември 
- 31 Май

74

Цвекло червено -  добре 
почистени от пръстта здрави 
гранули, без наранявания и 
загнивания по повърхността

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг В найлонови 
чували с етикет

01 Ноември 
- 31 Май

75

Моркови пресни - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, гладки, 
здрави, неразклонени, чисти с 
типична за сорта форма.

11аредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Ноември 
- 31 Май

76

Моркови пресни - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, гладки, 
здрави, неразклонени, чисти с 
типична за сорта форма.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври

77

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

бр

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Ноември 
- 31 Май



78

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

бр
в

полиетиленови 
чували на 

връзки по 1 кг.

01 Юни - 
31 Октомври

79

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг.

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Ноември 
- 31 Май

80

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг.

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Юни -
31 Октомври

81

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг.

01 Ноември 
- 31 Май

82

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Юни - 
31 Октомври

83

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

бр.

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Ноември 
- 31 Май

84

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

бр.

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Юни - 
31 Октомври



85

Киви - плодове - свежи, цели, 
чисти, здрави, типични за сорта, 
нормално развити, е оцветяване 
характерно за плода. Повреди от 
болести и вредители и механични 
не се допускат.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Ноември 
- 31 Май

86

Киви - плодове - свежи, цели, 
чисти, здрави, типични за сорта, 
нормално развити, е оцветяване 
характерно за плода. Повреди от 
болести и вредители и механични 
не се допускат.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Юни - 
31 Октомври

87

Ябълки пресни- клас първи, 
с добро качество -  цели, свежи 
здрави, чисти, нормално развити, с 
типична форма и оцветяване, е 
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 
продуктът запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа, касетки 
или в мрежести 
потребителски 

опаковки

01 Ноември 
- 31 Май

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 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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа, касетки 
или в мрежести 
потребителски 

опаковки.

01 Юни - 
31 Октомври

______________



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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг
В кашони - 
оригинални 
опаковки.

01 Ноември 
- 31 Май

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг
В кашони - 
оригинални 
опаковки.

01 Юни - 
31 Октомври

91

Портокали - плодове - 
свежи, цели, здрави, чисти, 
нормално развити, без загнили 
части, с типична форма и 
оцветяване, без остатъци от 
средства за борба с вредители и 
болести.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг
В мрежести 

потребителски 
опаковки

01 Ноември 
- 31 Май

92

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

Оформени 
връзки, 

опаковани със 
стреч фолио

01 Ноември 
- 31 Май

93

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

Оформени 
връзки, 

опаковани със 
стреч фолио

01 Юни - 
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг
В дървени 
касетки за 
зеленчуци.

01 Юни - 
31 Октомври

95

Тикви - плодове - цели, 
свежи, здрави, чисти, узрели, с 
характерна за съответния сорт 
големина, форма и оцветяване на 
кората, с или без плододръжки, без 
повърхностна влага, маса на плода 
не по-малко от 3-4 кг.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг В пластмасови 
каси.

01 Ноември 
- 31 Май



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 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни -
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври

98

Нектарини - плодове - цели, 
пресни, здрави, чисти, напълно 
развити, с характерна за сорта 
форма и оцветяване. Повреди 
механични и от болести не се 
допускат. Размер на плода по най- 
големия диаметър: немъхести - 50 
до 56 мм. Загнили плодове не се 
допускат.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври

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 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг
В мрежести 

потребителски 
опаковки.

01 Ноември 
- 31 Май

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 
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 

касетки

01 Ноември 
- 31 Май



дефекти, при условие, че 
продуктът запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

101

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 
продуктът запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 

16/28.05.2 
010 г.

кг
В насипно 

състояние в 
пластмасови 

касетки.

01 Юни - 
31 Октомври

102

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 

кашони

01 Ноември 
- 31 Май

103

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

Наредба 
9/16.09.20 

11 г. и 
Наредба 
16/28.05.2 

010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 

кашони.

01 Юни - 
31 Октомври



Образец № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Аллур ООД,
ЕИК 202896153, седалище и адрес на управление: гр.София. бул. „Проф. Цветан Лазаров" 
№4-8, борса Къра. склад 216.
представлявано от Росен Георгиев Ценов - Управител

След като се запознахмес обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 
от ЗОП и документацията за участие в процедурата за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет Комплексна доставка на хранителни продукти за детска 
кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на територията на 
район "Младост".

I. Декларирам, че:
1/ Съгласен съм с клаузите на приложения към документацията проект на 

договор и се задължавам от името на представлявания от мен участник да ги изпълняваме 
гочно в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка.

2/ Офертата е валидна и ни обвързва за срок от 3 (три) месеца, считано от крайния 
срок за получаване на офертите, като същата може да бъде приета по всяко време преди 
изтичането на този срок.

3/при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

II. Предлагаме следните условия за изпълнение на поръчката съобразно 
заложените от Вас изисквания:

1/ Приемаме да доставяме всички продукти, изброени в таблица! а - Приложение 
№ 1 към Техническата спецификация от документацията, при спазване на
нормативните изисквания и изискванията на Възложителя за качество, съответствие и 
безопасност, посочени в Техническата спецификация на поръчката, а именно:

1. Хранителните продукти ще бъдат в начален срок на годност или с остатъчен срок 
на годност не по-малко от 70 % от целия срок на годност на съответния продукт.

2. Доставяните хранителни продукти ще отговарят на изискванията за качество, 
съгласно действащите нормативни актове на националното и европейското
законодателство, вкл. но не само:

- Закон за храните,
- Наредба № 8/16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните,
- Наредба № 6/10.08.201 1 г. за здравосдщщцто хранене на децата на възраст от 3 до 7

г. в детските заведения. //1Д'
Наредба № 9/16.09.2011 г. „сгСЦ^фиНлНта и з и с к в а к ъ м  безопасността и

качеството на храните, предлагани в д e!|<gc и ге&̂йу.Д<1 № И \у\Д^\Д ирГгга.

‘V.



3. Хранителните продукти ще се доставят в потребителски, а не в промишлени 
опаковки, етикетирани съобразно нормативните изисквания (етикетите ще са на български 
език), произведени по утвърдени стандарти, без оцветители, без Г’МО и без обработка с 
йонизиращи лъчения.

4. Всяка доставка ще бъде съпроводена с документи за произход, качество и 
безопасност, съобразно актуалните към датата на съответната доставка изисквания 
(Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата).

5. При транспортирането и доставянето на продуктите ще бъдат спазени всички 
нормативно определени стандарти, здравни и хигиенни норми.

2/ Приемаме да извършвамедоставки със следната периодичност: Ежедневнидоставки 
досклада на Детска кухня, находяща се в бивше ОДЗ 29 на адрес: гр. София, ж.к. „Младост" 
Е съобразно заявките на Възложителя, направени в деня предхождащ съответната доставка, 
както и доставка на готовата храна и връщане на празния амбалаж до/от пунктовете на ДК 
на територията на район "Младост".

3/ Предлагаме доставките да се извършват в следните часове: от 07,00 до 08,00 ч.

4/ Предлагаме следния срок за реакция в случаи на рекламация: Подмяната на 
негодните продукти ще се извършва в срок от 1 /един/ час (цели астрономически часове) от 
предявяване на рекламацията.

* Участниците не могат да предлагат повече от три (астрономически часа) срок 
ш реакция в случаи на рекламация при липсващ продукт или несъответстващ 
продукт или продукт със скрит дефект.

5/ Приемаме срокът за представяне на издадените от нас фактури за доставките и 
информация за обема доставки за отчетния период да е 15-то /петнадесето/ и 30- 
то/тридесего/ число на текущия месец.

Плащанията ог Възложителя следва да се извършват по следната наша банкова 
сметка:

Банка: ДСК 
В 1C: STSABGSF
IBAN: BG88 STSA 9300 0024 7310 81

6/ Приемаме срокът за изпълнение на норъчкатада бъде 1 /една/ година от датата 
на подписване на договора.

7/ Прилагаме следните 
предложение на Възложителя:

Концепция, съдържаща мг 
Възложителя.

(Росен Цен^в^Упргш^пел)

документи, съ! ванията към техническото

“рките за улравт ц^^ритичните т<ЛкиУ/у£финирани от

Дата: 14.02.2018 г.



КОНЦЕПЦИЯ
СЪДЪРЖАЩА МЕРКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИТИЧНИТЕ 

ТОЧКИ ДЕФИНИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Системата включва следните основни елементи: идентифициране на критичните 
точки на възможно най-ранен етап, определяне значимостта на критичните точки; 
анализ на значимите и умерено значимите критични точки -  включително вид на 
критичните точки, вероятност, причини довели до него; предприемане на мерки за 
своевременно адресиране на значимите и умерено значимите критични точки, както 
и проследяване и контрол на процесите за ненастъпването и неразвитието им.

I, Идентифициране на потенциалните критични точки при изпълнение на

Критична точка е възможността да настъпи опасно събитие, действие или 
бездействие, което при определени обстоятелства да се прояви и да застраши 
качественото и в срок изпълнение на договора. Това е праговата точка, критичната 
граница, която разделя приемливата от неприемливата стойност на дадената 
опасност. Затова неспазването на периметъра определен за контрол може да 
повлияе отрицателно върху способността, както на Изпълнителя, така и на 
Възложителя да изпълняват договора. Опасността е измерима с ефекта, който може 
да окаже и с вероятността от настъпването й.
Критични точките са идентифицирани от Възложителя в следните направления:
1. Закъснение на доставките
2. Невъзможност да се доставят съответстващи на изискванията хранителни 
продукти
3. Липса на средства за обезпечаване на доставката или част от нея
4. Невъзможност да се спазват изискванията за транспорт на храни
5. Замърсяване на храните при съхранение и транспорт
6. Съхранение на храните в неподходящи помещения
7. Ненавременна реакция при рекламации за явни и/или скрити недостатъци на 
продуктите
8. Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки
9. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производителя

II. Анализ на критичните точки
Качествен анализ - Качественият анализ на критичните точки е един от начините за 
определяне важността на дадени критични точки и насочване на усилията към 
справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои критични 
точки. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при 
преоценката на критичните точки. Качественият анализ на критичните точки изисква 
оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструменти.

Количественият анализ на критичните точки - цифровото изражение на 
вероятността отдадена критична точка и последствията върху целите на проекта.

III. Мерки за намаляване на критичните точки

договора

При анализа и оценката на критичните точки са опи 
ежедневната практика методи за организация и конт 
с идентична същност от „АЛЛУР" ООД, които нам 
поява и снижават значимостта на потенциалната кр

,ените и прилагай в,

ат-;вероятността за^яхн/та 
на тс^ка.р ||

ipH изпълнение на договори



IV. Превантивни действия
Превантивните действия се предприемат с цел намаляването на критични точките по 
изпълнение договора и включват:
Избор на алтернативна стратегия;
Прибягване до резервен план;
Планирани обучения на персонала;
Внедряване на система за мониторинг на критичните точки.

V. Мониторинг на критичните точки
Наблюдението и контролът на критичните точки се извършва с цел проследяване на 
идентифицираните критични точки, наблюдаване на остатъчни критични точки и 
идентифициране на нови критични точки, появили се от промяна в политическата и 
икономическата обстановка, както и от промяната на нормативната уредба. 
Мониторингът спомага за осъществяването на плановете за намаляване на 
критичните точки, както и за оценката на ефективността им. Той е постоянен процес 
в хода на изпълнение на договора. С времето критични точките се променят, появяват 
се нови, някои очаквани критични точки не се материализират. Доброто наблюдение 
и контрол на критичните точки дава информация, която подпомага при взимането на 
ефективни решения преди материализирането на критичните точки.

1) КРИТИЧНА ТОЧКА: ЗАКЪСНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ
Управлението на критични точки свързани с ненавременната доставка изискват 
предприемане на превантивни мерки за обезпечаване на навременното 
изпълнение на доставките. Това включва мерки срещу навременни и неточни заявки 
на ползвателите по договора - детските заведения, както и тези свързани с доставката 
на продуктите: неналичие на транспортни средства и водачи, неправилно приети и 
обработени доставки, критични точки свързани с използване на неадекватен, 
неотработен маршрут, промяна на маршрута за доставка до детските заведения, 
лоши метрологични условия, авария на автомобила за доставка, претърпяно пътно
транспортно произшествие, умишлено вредителство или грабеж по време на 
доставката;

ЗАКЪСНЕНИЕТО НА ДОСТАВКИТЕ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:
ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ

Обработването на заявките включва цялата вътрешна и външна комуникация по 
веригата и готовността на дружеството за реакция в непредвидени ситуации, 
възможността за текущ контрол на документооборота.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Приемането и обработването на заявките би могло да повлияе върху своевременно 
и точно изпълнение на заявките на Възложителя.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ.
Приемане и обработване на заявките от Възложителя може да се идентифицира като 
критична точка в следните варианти:
1.1 Да не бъде приета своевременно заявката от Възложителя.
1.2 Да не бъде обработена своевременно и правилно заяв|фта^от Възложителя
Последица: Да не се изпълни навреме, съгласно договора, под дц^^г^ я  
Възложителя заявка. •; .; : j r 1))



КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
Техническите решения и мерките за контрол при управление на тези критична точка 
са:
1. Обучение на служителите пряко ангажирани с изпълнението на поръчката по 
отношение на приемане и обработване на заявките от Възложителя,
2. Проследяване на подадените заявки от Възложителя от двама служители на 
дружеството последователно, с цел да не се допускат грешки.
3. Проследяване на обработката на Заявката от Началник склада на Дружеството.
4. Извършване на мониторинг съгласно утвърдена програма за приемане и 
обработване на заявки.
5. Приемане на заявките по факс и имейл за намаляване на възможността от грешки 
при писане под диктовка по телефон.
6. Изготвяне на оперативни документи клиентска поръчка и обобщена заявка от 
различни служители.
7. Поддържане на досие на хартиен носител за всяка получена заявка.
8. Ежедневен контрол от страна на Управителя на Дружеството за правилната 
координация между отделните служители на дружеството във връзка с приемане на 
заявки, правилното им обработване, поръчване на стока и експедиция.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ 
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ

Подготовката за експедиция изисква такава организация и управление, при която 
да не се допусне неточно изпълнение, частично или пълно неизпълнение на 
подадените заявки, да се приложи система за проследимост на хранителната верига, 
входящ и изходящ контрол, недопускане на експедиция на продукти с остатъчен срок 
на годност по-малък от 80 %.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
Вариантите на проявлението на този критична точка могат да бъдат:
1. Неправилно изпълнение на заявката от Възложителя -  съгласно обявената 
номенклатура от Техническата спецификация.
2. Възможност за контаминация на хранителни продукти с биологични замърсители 
при обработка от персонала в складовата база или вече контаминирани такива.
3. Експедиция на продукти, които са не съответстващи по отношение на етикетиране 
и опаковка - доставка на продукти с остатъчен срок на годност по-малко от 80%, 
изтекъл или изтичащ срок на годност, без възможност за проследяване на партидата.
4. Експедиция на продукти, които са несъответстващи по отношение на етикетиране 
и опаковка - Доставка на продукти до краен потребител без ясна информация за 
съдържащите се алергени в тях.
5. Контаминация на продуктите с физични, химични и биологични замърсители при 
товарене.
6. Нарушаване на температурния режим при отделните групи храни, които изискват 
специфичен режим на съхранение в периода на товаренето им в транспортните 
средства.
7. Нарушаване на целостта на опаковките на продуктите при товарене.
8. Попадане в транспортните средства на вредители.
9. Да не бъде изпълнена коректно и правилно заявкатайЗ^В^ддожителя.
10. Забавяне на доставката на съответните продуктът заявката на Възложителя,
11. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми и плесени в хо^щЙздните 
продукти и консумацията им от краен потребител.



12. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми и плесени в хранителните
продукти и консумацията им от краен потребител. _
13. Консумация на продукт с неизяснен произход и съдържание от крайния 
потребител, което може да окаже вредно въздействие върху здравето му.
14. Не е възможно проследяване на продукта в доставката и по веригата на доставка, 
като по този начин не може да се ограничи консумацията му.
15. Възможност за развитие на алергична реакция от краен потребител.
16. Опасност от поглъщане на метални, стъклени, дървени и други физични 
замърсители от консуматора.
17. Опасност от поглъщане от крайния потребител на пестициди, дезинфекционни 
средства, тежки метали други.
18. Възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на 
патогенни микроорганизми и плесени.
19. Възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на 
патогенни микроорганизми и плесени в резултат от нарушаване на вакуумната 
опаковка на продуктите или излагане им на неподходящи температурни условия.
20. Възможност за попадане в продукта на физични, биологични и химични 
замърсители, развитие на патогенни микроорганизми.
21. Възможност за развитие на патогенни микроорганизми пренасяни от гризачите и 
попадането им в хранителните продукти, а в последствие и поглъщането им от 
консуматора.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.

Техническите решения и мерките за контрол при управление на тези критични точки 
са:
1. Обучение на служителите на дружеството пряко ангажирани с изпълнението на 
поръчката по отношение на приемане и обработване на заявките от Възложителя за 
познаване на номенклатурата от Техническата спецификация.
2. Контрол на заявката от Началник склад при подготвянето и от работниците на 
фирмата.
3. Извършване на мониторинг на подготвената заявка на изхода на склада от 
Началник склад.
4. Спазване на Добри Търговски и Хигиенни Практики.
5. Обучение на персонала по отношение на хигиена при работа.
6. Допускане на работници само с валидни здравни книжки и клинично здрави.
7. Спазване на инструкция за почистване и дезинфекция на оборудване и 
съоръжения.
8. Микробиологично изследване на смивове от оборудване и съоръжения в 
акредитирана лаборатория.
9. Договор с фирма за пест контрол и извършване на регулярни дейности по 
мониторинг на вредителите в склада.
10. Закупуване на продукти само от одобрени доставчици, регистрирани като 
производители съгласно нормативните изисквания.
11. Периодично извършване на одити на одобрените доставчици, съгласно одобрен 
план.
12. Проверка на продуктите по отношение етикетирането и срок на годност при 
подготовка на заявката, отстраняване на продукти със срок под 80% и такива с 
изтекъл срок /ако има такива/.
13. Контрол при доставка на храни' 
количество, етикетиране, партида, 
на опаковката, температура на

елни продукти в склада на ДРУЖЕСТВОТС/за вйД, 
;рок на годност^рид ружав а щи докуменги^^л/ст 
продукта пр^^Й тавка .^т^м перату^ Чгу .МПС

А П



извършващо доставката, хигиена на МПС извършващо доставката, хигиена на 
продуктите, правилно съхранение по време на транспорт.
14. Проверка на продуктите по отношение етикетирането и информация за 
съдържащите се алергени в тях при подготовка на заявката.
15. Контрол при доставка на хранителни продукти в склада на ДРУЖЕСТВОТО за 
етикетирането и информация за съдържащите се алергени в тях.
16. Спазване на правилата за хигиена на работа.
17. Употреба на работно облекло и ЛПС от работещите.
18. Поддържане на отлична хигиена в склада съгласно утвърдената програма и 
методи.
19. Всички използвани средства за почистване и дезинфекция се държат заключени 
в метална каса, като право на достъп имат само упълномощени от управителя 
служители.
20. Поддържане на отлична хигиена на повърхности и съоръжения в склада съгласно 
утвърдената програма и методи.
21. Създаване на график на товарене на поръчката, като се следи за температурно 
чувствителните продукти и те се товарят с предимство.
22. Предварително в транспортното средство се задава температурен режим на 
съхранение на стоките и преди достигане до желаната температура те не се товарят.
23. Проверка на знанията на персонала за познаване на номенклатурата от 
Техническата спецификация, чрез провеждане на беседа от Управителя.
24. Началник склад ръководи изготвянето на заявката за съответния обект и 
извършва мониторинг на изхода на склада.
25. Обучение на персонал по спазване на Добри Търговски Практики и хигиена на 
работа, почистване и дезинфекция на машини и съоръжения.
26. Ежедневен контрол от Началник склад на здравословното състояние на 
персонала.
27. Контрол от Началник склад при почистване и дезинфекция на оборудване и 
съоръжения, пест контрол.
28. Годишна мониторингова програма за изследване на смивове от оборудване и 
съоръжения в акредитирана лаборатория.
29. Обучение на персонала по отношение на етикетиране на продуктите.
30. Строг контрол и недопускане при доставка на хранителни продукти в склада на 
ДРУЖЕСТВОТО неотговарящи на изискванията за етикетиране, партида, срок на 
годност, несъответствие на придружаващите документи, с нарушена цялост на 
опаковката, неотговаряща температура на продукта при доставка, съгласно 
изискванията на производителя.
31. Строг контрол и недопускане от началник склад при подготовка на заявка за краен 
потребител на продукти неотговарящи на изискванията за етикетиране, партида, срок 
на годност, с нарушена цялост на опаковката.
32. Обучение на персонала по отношение на етикетиране на продуктите, относно 
алергените, съдържащи се в тях.
33. Строг контрол и недопускане от началник склад при подготовка на заявка за краен 
потребител на продукти без ясна информация за съдържащите се алергени в тях.
34. Обучение на персонала по отношение на спазване правилата за хигиена на 
работа, Употреба на работно облекло и ЛПС.
35. Строг контрол на използваните препарати за почистване и дезинфекция от 
началник склад.
36. Строг контрол от Началник склад за поддържане на отлична хигиена в склада и 
складовите съоръжения и повърхности.
37. Строг контрол от Началник склад за поддъ на хигиена ^Товарния
отсек на хладилните автомобили.



38. Изходящ контрол от Началник склад при товарене на хранителните продукти и 
предварително задаване на температурен режим в товарния отсек на хладилните 
автомобилите,
39. Обучение на персонала по отношение на спазване правилата за товаро- 
разтоварна дейност.
40. Употреба на изправни транспалетни колички и други помощни средства за товаро- 
разтоварна дейност.
41. Обучение на персонала по отношение на методите за борба с вредителите, както 
и необходимите мерки за осигуряване на превенция,
42. Сключен договор за извършване на пест контрол. Ежемесечна обработка на 
примамките.
43. Спазване на правилата за работа.
44. Ползване на транспортни опаковки, които нямат остри ръбове, назъбени краища.
45. При възможност поставяне на вакуумните опаковки в допълнителни транспортни 
опаковки -  пластмасови каси.
46. Използване на палета, които са здрави, без стърчащи пирони и признаци на 
замърсяване.
47. Осигуряване на пълно унищожаване на вредителите на територията на обекта и 
прилежащите му площи.
48. Затваряне вратите на транспортните средства веднага след приключване на 
товарене.

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. Анализ и при необходимост промяна на маршрутни схеми за доставка.
2. Обучение на персонала във връзка с дейностите по приемане и експедиция на 

доставки.
3. Поддържане на резервен автомобил за обезпечаване на различни инциденти, 

в които може да настъпи забавяне на доставките.
4. Промяна на график за подготовка и експедиция на заявките.
5. Организиране и незабавна повторна доставка до Възложителя на заявените 

хранителни продукти.

2) НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ДОСТАВЯТ СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 
ИЗИСКВАНИЯТА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Управлението на критичните точки, свързани с невъзможността да се покрият 
стандартите за качество изискват да се предприемат превантивни мерки във 
воденето на документация, коригиращи действия, постоянен мониторинг, системи за 
управление, регулиране на дейностите по европейски стандарти: маркировка, 
опаковка, наличие на вредни вещества-хранителни добавки, пестициди, ветеринарни 
химикали, хигиена на храните.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Тази критична точка оказва влияние върху навременното и качествено изпълнение на 
договора, както и върху риска от доставка на продукти, които не отговарят на 
изискванията за качество. ■ •'' \  '
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1. Доставка на хранителни продукти, ко 
стандарти за качество;
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2. Нарушаване на създадения график за доставки;
3. Създаване на риск по отношение на изпълнение на нормативните изисквания 

за детско хранене;
4. Създаване на предпоставки от санкции от контролни органи.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
1. За превенция от непокриване на стандартите за качество е създадена 
организация за непрекъснат мониторинг на цялостната дейност, мониторинг на 
качеството на хранителните продукти, както и са създадени, внедрени и се 
поддържат ефикасни мерки за обменна информация с;
• доставчици и контрагенти;
• клиенти или консуматори и по-точно относно информацията за продукта 
(включваща инструкциите относно предвиденото му използване, специфичните 
изисквания за съхраняване, срока на годност), анкети и запитвания, договори или 
обработване на заявки, включително и техните допълнения и обратната информация 
от клиенти, обикновено рекламации;
• органи на законодателната и изпълнителната власт;
• други организации, които могат да повлияят върху ефикасността или 
актуализирането на системата за управление на безопасността на хранителните 
продукти.

2. Информацията за продуктите от спецификациите и технологичната схема се 
използват за анализа на опасностите и оценката на критичните точки, както и при 
избор и оценка на доставчик на хранителни продукти. Технологична схема на 
процесите при извършване на основната дейност на фирмата: закупуване, прием, 
съхранение и доставка на хранителни продукти, се разработва и прилага към 
документите на дружеството.
3. Ръководство на АЛЛУР ООД е осигурило всички необходими ресурси и подкрепа 
при разработката и внедряването на ИСУ съгласно изискванията на ISO 
9001:2008+НАССР, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 22000:2005. 
Ръководството на фирмата е участвало в изграждането на ИСУ и нейното 
непрекъснато подобряване чрез:
• Съблюдаване на нормативните изисквания и техническите стандарти, които са 
валидни за дейността на фирмата;
• Насърчаване на инициативите на служители и изпълнение на техните задължения 
по такъв начин, че да се удовлетворят изискванията и очакванията на клиентите;
• Внедряване на Фирмената политика, която отразява целите и приоритетите на 
фирмата;
• Определяне на конкретни измерими цели и показатели, съвместими с Фирмената 
политика на ежегоден принцип;
• Провеждане на Прегледи от Ръководството през планирани интервали, за 
осигуряване непрекъснатата актуалност, адекватност и ефикасност на ИСУ и 
дейността на фирмата;
• Осигуряване на необходимите ресурси (човешки, финансови, инфраструктура и 
работна среда) за развитие и подобряване на ИСУ, за постигане съответствието с 
изискванията за продукта.
4. Ръководството на АЛЛУР ООД, в лицето 
дейности с цел доставка до обектите на 
хранителна безопасност и качества:



• Използва се съвременна техника и технология и се осъществява непрекъснат 
контрол по цялата верига на съхранение и доставка;
• Използват се качествени и безопасни суровини и материали;
5. Създаване на Екип по безопасност, Кризисен екип и ТАССР екип.
За оптимизиране и следене на резултатите от осъществяването на всички дейности 
по непрекъснатото усъвършенстване на ИСУ, Ръководството е сформирало следните 
екипи:
• Екип п о  безопасност на храните - Следи за всички промени в нормативната база. 
Участва в поддържането на Добрите търговски и хигиенни практики и НАССР план в 
АЛЛУР ООД. Поддържа контакти с външни страни по въпроси свързани с 
безопасността на храните. Извършва периодична оценка на критични точките 
свързани с безопасността на храните. Извършва обучения на персонала свързани с 
безопасността на храните.
■ Кризисен екип - Отговаря и извършва всички действия при създаване на кризисни 
ситуации. Разработва плановете за действие при кризисни ситуации. Отговаря за 
изтеглянето на продукт от пазара при необходимост. Също създадения в АЛЛУР ООД 
екип извършва: събиране, обработване, обмен и разпространение на информация за 
потенциални опасности от производствената дейност и от природни бедствия;
—► определяне на рисковите зони на територията на дружеството за възникване на 
извънредни ситуации и инциденти;
-► определяне на рискови дейности в близост до територията на дружеството;
-►определяне на рисковите влияния на природни бедствия върху дейността на 
АЛЛУР ООД;
-> поддържане/акгуализиране на списък с лица за контакт и телефони на всички 
клиенти на фирмата;
-►поддържане/акгуализиране на списък с лица за контакт и телефони на всички 
доставчици на фирмата, организации;
—►създаване на организация за реагиране при възникване на извънредни ситуации;
-►изграждане и обучение на аварийно-спасителни групи за извършване на 
възстановителните дейности;
-►обучение на персонала на АЛЛУР ООД за поведение и действия при възникване 
на извънредни ситуации.
• ТАССР Екип - Определя потенциално възможните хора/групи, които могат да 
бъдат заплаха за дружеството -  доставчици, контрактори; недоволен персонал; 
конкуренти; терористични организации; криминални елементи. Определя нивото на 
риска в зависимост от заплахите - нормално (няма данни за терористични актове до 
сега), повишено, извънредно. Документира анализа на заплахите като прилага 
инструмент за оценка CARVER and Shock (определяне на критични зони или стъпки) 
в ТАССР оценка. Определя в ТАССР оценка съответните контролни мерки -  особено 
за критичните зони или стъпки. Извършва най-малко веднъж годишно или при 
необходимост (след терористични актове, при съществени промени в технологията 
и/или оборудването) преглед и тестване/одитиране на План за защита от 
тероризъм, като резултатите отразява в Протокол на ТАССР -  екипа.
6. Ръководството на АЛЛУР ООД се е ангажирало със своите отговорности, права и 
задължения да поддържа Фирмена политика на Организацията в съответствие с 
изискванията на ИСУ.
7. Ръководството на Организацията осигурява необходимите ресурси/човешки и 
финансови) за изграждане на ИСУ, опред^яйт-^та^ейния обхват*; какт6/и е 
дефинирало правата и отговорностите н^Гперсоналач във връщр/ с/нейното 
внедряване и поддържане.



8. Като осъзнава своето място в хранителната верига Ръководството на АЛЛУР ООД 
е предприело необходимите действия, за да гарантира безопасността на продуктите. 
Дейностите, отнасящи се до безопасността на продуктите са свързани с целите и с 
очакванията на клиентите.
9. Ръководството извършва поне веднъж на 12 месеца периодичен преглед /одит/, 
контрол и оценка на резултатите от прилагането на ИСУ с цел анализиране на 
несъответствията (рекламации или вътрешни грешки) и предприема необходимите 
действия за отстраняване на откритите несъответствия с цел недопускане на 
дефектна продукция.
10. Извършен е анализ на опасностите и са определени мерки за контрол, а при 
систематичното наблюдение на оперативните програми-предпоставки и ККТ 
(Критичните точки за контрол) - са определени съответните коригиращи действия.
11. При установяване на несъответствие се престъпва към анализ на причините, 
действия за идентифицирането му и отстраняване на причината за появата му.
12. Ръководството предприема действия по свикване и информиране на НАССР - 
Екип в случай на взети решения за:
• Промени в системите за съхранение и дистрибуция;
• Промени в нивото на квалификация на персонала и/или във възлагането на 
отговорностите;
• Промени в законодателните нормативни изисквания;
13. Поставени са Бизнес цели, които подкрепят създадената система за осигуряване 
безопасност на храните.
14. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на 
Закона за храните, Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба 31 
за максимално допустимите количества замърсители в храните и други приложими 
в дейността нормативни изисквания и подзаконови нормативни актове.
15. Веднъж годишно външна сертифицираща организация извършва одити на място, 
с цел проверка за съответствие с изискванията на стандартите за качество и 
безопасност на хранителните продукти,
16. Осигурени са всички необходими средства от ръководството на АЛЛУР ООД за 
съответствие с изискванията на стандартите за качество.

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА
1. Незабавен одит и анализ на причините.
2. Предприемане на незабавни действия по отстраняване на несъответствията.
3. Предприемане на необходимите коригиращи действия - промяна в ИСУ, НАССР 
план, предприемане на обучения на персонала.
4. Незабавно наемане на външен експерт за коригиране на несъответствията.

3) ЛИПСА НА СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ДОСТАВКАТА ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕЯ

Управлението на критичните точки, свързани с липсата на ликвидни средства 
спадат към финансовите критични точки и тяхното обезпечаване изисква 
регулярно осигуряване на средства за разплащане на хранителните продукти за 
доставка, по договора, непроменяне условия по разплащане, неповлияване на 
финансовото състояние на Изпълнителя от непредвиден ценови ско> йли 
възникнали нови допълнителни плащания.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Липсата на ликвидни средства за обезпечахме- на"д^с*авката ип(*'часуЬт нея би 
могло да повлияе на своевременното изпълнение йа заявките нй IВъзложителя.

£°‘ /О
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1. Закъснение при изпълнение на заявките
2. Невъзможност за изпълнение на заявките на Възложителя
3. Невъзможност за поддържане на необходимият асортимент хранителни продукти 
със срок на годност съгласно изискванията на Възложителя
4. Невъзможност да се овладеят ситуации на възникване на непредвидени 
/допълнителни разходи по изпълнение на договора
5. Трудности при ценови скок на продукти и горива

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
1. ДРУЖЕСТВОТО разполага с необходимите оборотни средства;
2. ДРУЖЕСТВОТО държи неснижаеми складови наличности от стоки;
3. Кредитна линия - отворена, която може да се ползва при необходимост;
4. Осигурена референция от банка за ползване на паричен кредит при 
необходимост;
5. Функционира Система за финансово управление и контрол, която гарантира 
законосъобразно и ефективно управление на финансите;
6. ДРУЖЕСТВОТО разполага с необходимите оборотни средства за целият срок на 
договора;
7. Въведен е предварителен контрол преди вземане на решение за извършване на 
разход и поемане на задължение. Въведена е системата на двойния подпис;
8. Предвиден финансов резерв за непредвидени/долълнителни разходи по 
изпълнение на договора;
9. Опитен ръководен персонал, който се е срещал с различни непредвидени 
ситуации;
10. ДРУЖЕСТВОТО следи информацията, касаеща цените на стоките на пазара.

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. Изтегляне на резервни складови наличности от стоки.
2. Използване на кредитна линия.
3. Изтегляне на паричен кредит от банка.

АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

4) НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ТРАНСПОРТ НА ХРАНИ

Критични точки при транспортиране на хранителните продукти са свързани с 
обезпечаване на достатъчно и годни транспортни средства, обезпечаване на 
възможностите за доставка на хранителни продукти от различни групи, в това число 
тези в замразено състояние и тези съхранявани в плюсов температурен режим, при 
една доставка с едно или няколко транспортни средства; предотвратяване на 
контаминацията на хранителните продукти, превозвани в транспортните средства, 
поради неподходящи температурни и хигиенни изисквания.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Този етап включва възможностите за доставка на хранителни продукти от различни 
групи, в това число тези в замразено състояние и тези съхранявани в плюсов 
температурен режим, при една доставка с е ^ о  или «яколко транспортни средства; 
контаминацията на хранителните лродукти^превозвдни а транспортните средства на 
участника, поради неподходящи температурни и хигиенни изискван^^л&ц&ване на 
качеството на доставяните продукти.



1. Доставка до Възложителя на продукти с влошено качество;
2. Доставка до Възложителя на замърсени хранителни продукти с физични, химични 
и биологични замърсители;
3. Влошаване качеството и органолептичните показатели на хранителните продукти, 
възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на патогенни 
микроорганизми и плесени;
4. Опасност от поглъщане на метални, стъклени, дървени и други физични 
замърсители, пестициди, дезинфекционни средства, тежки метали, патогенни 
микроорганизми и плесени от консуматора;
5. Опасност от нарушаване на вакуумната опаковка на продуктите.
6. Консумация на храни контаминирани с алергени.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
Техническите решения и мерките за контрол при управление на тези критични точки 
са:
1. Началник склад извършва преценка на обема на заявката за хранителни продукти 
с ллюсов и минусов температурен режим, възможността за товароносимост на 
съответните автомобили, които ще извършат доставката и броя им.
2. Осигурени са: автомобил, на който товарният отсек позволява транспортирането 
на хранителни продукти с плюсов и минусов режим на съхранение.
3. Води се дневник за профилактика на автомобилите.
4. Води се дневник за проверка на средствата за измерване.
5. Водят се записи върху придружаващите документи на хранителните продукти за 
температурата на МПС при тръгване, на всеки кръгъл час и при доставка от водача 
на МПС.
6. Осигурена е непрекъсната мобилна връзка с водача на МПС, като дружеството 
има сключен договор с мобилен оператор за мобилна телефонна връзка и GPS за 
автомобилите.
7. Извършва се профилактика на всеки 6 месеца на охладителните системи на 
всички автомобили в ДРУЖЕСТВОТО.
8. Ежемесечно се извършва проверка на всички средства за измерване на 
автомобилите с калибриран термометър от метролога на дружеството.
9. Извършва се постоянен контрол на температурата в товарния отсек по време на 
транспорт от водача на МПС.
10. Осигурен е дежурен резервен автомобил, който при необходимост може да 
претовари на мястото на аварията заявка, а в случай на нарушаване на опаковката 
или качеството на заявката да натовари, тръгвайки от складовата база нова 
идентична с тази, която е компрометирана вече.
11. Спазват се правилата за хигиена на товаро-разтоварните работи.
12. Поддържа се отлична хигиена в товарния отсек на хладилното МПС 
извършват се почистване и дезинфекция по утвърден от Рък. НАССР екип график и 
при необходимост.
13. Осигурена и GPS система за проследяване в реално време на всички 
автомобили.
14. Извършва се непрекъснат контрол от началник склад на поддръжката на 
хигиена в товарния отсек на хладилните автомобили. При отклонения не се допуска 
товарене на хранителните продукти.

АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. Незабавно почистване и дезинфекц



2. Подмяна на доставените хранителни продукти при клиент.
3. Подмяна на препарати за почистване и дезинфекция на МПС.
4. Проверка н хладилна система МПС и при необходимост ремонт.
5. Проверка на измервателни уреди за температури на МПС и при необходимост 

ремонт.
6. Обучение на шофьор на МПС за добрите практики за транспорт на хранителни 

продукти одобрени в АЛЛУР ООД.
7. Проверка на всички съпроводителни документи на пратката.
8. При необходимост подмяна на персонала.
9. Промяна на броя автомобили необходими за доставка .
10. Промяна на маршрутните схеми за доставка до Възложителя.
11. Извършване на изследвания на хранителни продукти в акредитирани 

лаборатории.

5) ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ХРАНИТЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ И
ТРАНСПОРТ

Критични точки свързани с кръстосано замърсяване изискват предприемане на 
мерки свързани с адекватното технологично оборудване, изискванията към терена „в“ 
и „около" складовите помещенията и процесите на приемане, съхранение, приготвяне 
на асортимента и предлагане на доставките, подготовка на персонала, борбата с 
вредителите и начин на осигуряване на проследи мост на хранителните продукти. 
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ

АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
1. Риск от контаминация на продуктите с физични, химични и биологични замърсители 

при товарене.
2. Опасност от поглъщане на метални, стъклени, дървени и други физични 

замърсители от консуматора.
3. Опасност от поглъщане от крайния потребител на пестициди, дезинфекционни 

средства, тежки метали други.
4. Възможност за развитие в продукта и поглъщане от крайния потребител на 

патогенни микроорганизми и плесени,

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
1. Обекта е разположен, поддържан и оборудван в съответствие с принципите на 
санитарното проектиране.
2. Създадени са технологични пътища за движение на продукта и контрол на 
придвижването му в търговския процес, за да се намали до минимум кръстосаното 
замърсяване.
3. Създадени са чиста и мръсна зона, като се спазват правилата за движение на 
персонал и отпадъци.
4. Проектирането и разположението в складовата база позволява надеждно 
поддържане, почистване и дезинфекция.
5. Повърхностите и материалите и особено тези, които са в контакт с продуктите не 
са токсични при използването им по предназначение, достатъчно издръжливи са и 
лесни за поддържане и почистване.
6. Технологичното оборудване е съобразено 
му.

шецификата на o6e#fa и капацитета



на Н а п м в Г м ^ /^ т ФЖ аНеТ0 и устр° йстаото на ° 6екга °тг°еаря на изискванията 
” аНараяба N° 1'26 01.2016 г. за хигиената на храните и други нормативни документи 
свързани с изискванията към безопасността на храните,
8. Обектът и прилежащия терен се поддържат чисти и в добро състояние
9. Проектът, технологичния план, конструкцията, местоположението и размерите на
помещението в обекта са изпълнени по начин, който осигурява: Р
• Съответно поддържане, почистване и / или дезинфекция на помещенията и 
избягване или свеждане до минимум на замърсяване от въздуха1

йрихи” уР̂ о Х ПРОСТРаНСТВ0' КОеТ° " ° зв°дяаа- ршаа- аа-ичкидейности

.■ .^ ? Г аЗВаНе 0Т натр'"1ване на отпадъци, замърсяване, контакт с токсични 
атериали, попадане на чужди тела и храните и кондензация на пари или поява на 

нежелани плесени по повърхностите; 4 ри или поява на
- Условия за прилагане на добри търговски и хигиенни практики включително 
защита от замърсяване и борба с вредителите;
■ Има съоръжения с достатъчен капацитет за поддържане и контоол на
™ ™ £ Г УРаТа СЬ>фаненйе на храните, които позволяват м о н Г о Г "  на температурите и тяхното записване. ми™,иринг на

йаръцете сна^дени^топ^м 1̂ , "  П0ДХОДЯЩЙ места’ 03 монтирани мивки за измиване 
* nEi R сна°Дени с топла и студена течаща вода, миещи и подсушаващи средства 
а при необходимост и средства за дезинфекция на ръцете, средства,
11 Складът, включително и в санитарните помещения, са осигурени с подходяши 
съоръжения за вентилация по механичен път Вентилационната система е

;° и ^ Р У Г И ПОч Г и ИН' К0ЙТ° Л03В0ЛЯВа Лесан Д° ™  За и Тамяна н.'

изкуствТнТооГе7лениГРаНеНИе ^  ХРаНИТе “  ° “ Гуренй С достатъчн° естествено и

риска ~ ерсяСв7неенНаа хер*н:теВНа КаНа™ 3ацйояйа рйр™ а аа предотвратяване на 
14. Осигурени са подходящи условия за преобличане на персонала 
^П репаратите  за почистване и дезинфекция се съхраняват в заключена метална

16. Хранителните продукти се съхраняват съгласно изискванията на производителя 
17п При извършване на дейностите по контрол на вредителите 
склада се поставят безопасни за храните и здравето на човека лепила Р
1 в. Предметите и оборудването, които влизат в контакт с храните: '
■ се поддържат чисти и при необходимост се почистват и дезинфекцията се 
извършва с периодичност, която не допуска риск от замърсяване на храните
' СП1 С" НСТРУКЦИИ’ изработени от материали и поддържани в добро състояние така 
че да се намали до минимум риска от замърсяване на храните. '
- са с  конструкция и изработени от материали, които позволяват е ф е к т и в н о т о  

почистване, измиване и при необходимост - дезинфекциране
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дезинфекционни^редства^37 К" Ва мйа* й " ра" ара™ " Г ™
20. Почистените и дезинфекцираните контактни повърхности на предметите 
приборите и оборудването отговарят на следнит^МикрОб.цологични покаж ели1 ’
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■ Колиформи - не се установяват в смивове и откривки от технологичното 
оборудване;
■ патогенни микроорганизми- не се установяват в смивове и откривки от 
технологичното оборудване;
21. Периодично се следи състоянието на сградата за спазване на предназначението
й.
22. Периодично се следи състоянието на подовете, стените, таваните, прозорците, 
вратите, външните части на ел. инсталацията, оборудване, водопроводи и 
канализация за съответните изисквания.
23. Извършва се входящ контрол на всяка доставка по отношение на :
хигиена на продуктите, да са окомплектовани със съответните придружителни 
документи и указания за употреба, цялост на опаковката и хигиена на МПС 
извършващо доставката до склада, срок на годност, партида, спазване на изисквания 
температурен режим за транспорт.
По преценка на управителя се изпращат проби за изследване в лицензирана 
лаборатория за извършване периодични изследвания.
24. Извършва се своевременно отстраняване на всички видове отпадъци, като се 
спазват нормативните изисквания.
25. В ДРУЖЕСТВОТО действат и персоналът е обучен по следните документи:

• Инструкция за безопасна работа с химикали.
• Инструкция за средства за почистване с химикали.
• Инструкция за етикиране, съхранение и използване на химикали.
• Дневник на препарати за измиване и дезинфекция.
• Програма за почистване и дезинфекция.
• Контролна карта остатъчни количества миещи и дезинфекциращи препарати.
• Контролна карта, експедиция и административна част.
• Контролна карта складови помещения.
• Контролна карта хладилни съоръжения.
• Контролна карта санитарно - битови помещения.
• Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция - обща.
• Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция пр. помещения.
• Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция хладилни съоръжения.
• Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция санитарно - битови 

помещения.
• Инструкция за почистване, измиване и дезинфекция на МПС.

26. В обекта са изградени санитарно - битови помещения за работещите, които 
включват; съблекални за съхранение на лично и работно облекло, баня, тоалетна.
Тоалетната няма директна връзка с работните помещения. Тоалетната е 
канализирана, отоплена, с мивка за миене на ръце, снабдена е със смесител за топла 
и студена вода и кърпи за еднократна употреба.
За миене и дезинфекция на санитарните възли е определен специален инвентар / 

кофи, четки, лопатки и др./ , които се съхраняват отделно от подобния инвентар, 
използван в работните помещения.
27. Температурата на хладилните камери за съхранение на хранителните продукти 
се спазва съгласно предписаните от производителя температури - от 0 до 4 градуса 
за охладените продукти , а за замразените от -19 до -20 градуса . Температурите на 
хладилните камери се замерват и се записват три пъти на ден от склададжията.
28. Температурно - измервателната апаратура е правилно калибр>$ана и се 
проверява ежемесечно.
29. Склада и хладилните камери 
рядко от един път в месеца, през 
продукти.

за съхранение^ почистват и дезинфек 
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ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. При необходимост извършване на незабавни строително - монтажни ремонтни 
дейности за привеждане на сградата и оборудването в съответствие със 
санитарно - хигиенните установени норми,

2. Незабавно почистване и дезинфекция на складовата база.
3. Подмяна на почистващи и дезинфекциращи средства
4. Преразглеждане на график за почистване и дезинфекция и при необходимост 

увеличаване на честотата на извършване.
5. Извършване на микробиологични изследвания на смивове от повърхности и 

оборудване в акредитирани лаборатории.
6. Проверка на здравословното състояние на персонала.

6) СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕ В НЕПОДХОДЯЩР
ПОМЕЩЕНИЕ

Критични точки свързани със съхранение в неподходящи помещения. Този етап 
предполага превенция за това сградите и съоръженията да се проектират и изграждат 
по начин, който свежда до минимум възможностите за замърсяване на храните от 
източници от околната среда; осигурява достатъчно работно пространство за 
извършване на търговските дейности в съответствие с хигиенните норми и 
изисквания; регулиране на поточността на приемането и предлагането им, физически 
бариери - разделителна стена, отделни обособени помещения; технологична бариера 
- почистване и дезинфекция между извършените последователни операции; времева 
бариера -  сградите и съоръженията да са със здрава конструкция и да се поддържат 
в добър вид, за да се намалят потенциалните възможности за замърсяване на 
храните от източници от околната среда. Използваните материали да не са токсични 
и да позволяват лесно и ефективно почистване и дезинфекция.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Това съхранение влияе върху качеството на доставяните хранителни продукти и 
съответно здравето на консуматора. Критичната точка оказва съществено влияние 
върху риска от контаминация с алергени, различни видове замърсители / физични , 
химични/ и патогенна микрофлора.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1. Доставка на продукт с влошени органолептични качества
2. Доставка на продукт с нарушена опаковка.
3. Доставка на продукт контаминиран с алергени и консумацията му.
4. Доставка на продукт със скрити дефекти.
5. Доставка на продукт контаминиран с физични и/или химични замърсители и 

консумацията му.
6. Увреждане здравето на потребителя.
7. Нарушаване на графика на доставки.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И. '
1. Дружеството разполага с наето складово помещение от 24(укв^м/р/ което са 
разположени седем хладилни камери за синусов и гтдкз^ов хладияен/режим и са



обособени сухи и тъмни складови площадки за съхранение на хранителни продукти, 
които нямат нужда от специален температурен режим.
2. Ежедневно преди започване на работа се извършва проверка на оборудването за 
възникнали повреди и неизправности.
3. Ежедневно се наблюдава изправността на електронните системи за отчитане на 
температурите на хладилните съоръжения.
4. Следи се ежедневно по време на процесите по съхранение на хранителните 
продукти, съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи.
5. Извършва се ежедневен контрол на температурния режим на хладилните 
съоръжения. Всички данни се записват в контролна карта три пъти на ден.
6. Следи за своевременното калибриране на температурно - измервателната 
апаратура и наличието на маркировка, удостоверяваща нейното контролиране. 
Показанията на температурните устройства се проверяват ежемесечно от 
отговорника на програмата с калибриран термометър.
7. Дневникът за хранителните продукти се съхранява 5 години след изтичане на 
срока на годност.
8. На всички продукти се извършва входящ контрол и контрол по време на 
експедиция. Контролирани параметри са : количество, външен вид, срок на годност, 
партида, етикет, чистота на опаковката и по преценка на управителя се изпращат 
проби за изследване в лицензирана лаборатория.
9. Управлението на отпадъците се осъществява с цел предотвратяване, намаляване 
и ограничаване замърсяването и вредното въздействие върху храните, човешкото 
здраве и околната среда.
10. Отпадъците се отстраняват на 30 м извън склада, ежедневно в 16,30 часа.
11. При събиране, съхранение, предаване на отпадъците се спазват принципите на 
разделност според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъците. За 
отстраняването на производствените и битови отпадни води, обекта има централно 
изградена канализационна система, според изискванията на Министерство на 
околната среда и водите.
12. Отпадните води чрез система от сифони и канали се направляват в градската 
канализационна и пречиствателна станция.
13. ДРУЖЕСТВОТО е ангажирало компетентна фирма, която да предприема редовни 
огледи и обработки с цел недопускане в обекта на вредители.
14. Извършва се добра поддръжка на сградите.
15. Съхранението на всички храни се извършва върху палета, далеч от пода.
16. Всеки служител почиства работното място преди напускане .
17. Спазва се график за почистване.
18. Външния район се поддържа чист
19. Всички посещения на фирмите за борба с вредителите се отразяват с протокол.
20. За всяко откриване на вредители се съобщава незабавно на управителя на обекта 
и незабавно се уведомява фирмата за контрол на вредителите. Извършват се всички 
действия по незабавно елиминиране на вредителите.
1. Извършват се следните проверки:

• Седмична
На седмична база, управителят на обекта трябва да провери документацията и да се 
увери, че всички изискани формуляри, от Политиката за хигиена на помещенията в 
склада, са попълнени изцяло и правилно.

• Вътрешни одити
Докладът за одитите е за вътрешна употреба и отбелязва различните възникнали 
въпроси. В докладът се оставя свободно място, за да може да се отме/не ЛиЯи не / 
дали нужните стандарти са били достигнати. ^Кегата-ре изисква \ф ое  /Йабавно 
действие то трябва да бъде залисано в докладни ре- инспектирано/ 
късно, с цел да се осигури решаване на проблема / прогреф/,
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2. Изготвена е програма от профилактични мерки, обезпечена с необходимите 
средства, която се изпълнявана от лицензирана специализирана фирма за ДДД 
дейност.
3. ДДД дейностите са възложени на лицензирана ДДД фирма.
4. Наблюдава се ежедневно хигиенното състояние на производствените помещения, 
технологичното оборудване, хладилните съоръжения и санитарните възли.
5. Редовно се наблюдават и проверяват складовите помещения за наличие на живи 
или мъртви гризачи, насекоми както и за следи, оставени от тях / изпражнения, 
отлюспени обвивки или пера /.
6. Ежедневно се проверяват лепилата за гризачи, както и за нашествие от насекоми.
7. Проверява се целостта на амбалажа / чували и всякакви платнени материали / при 
получаване и в момента на използване за какавиди на молци, прилепнали към плата.
8. Ежедневно се следи за поддържането на идеална обща хигиена в производствени 
помещения и хладилните съоръжения, както и своевременното изхвърляне на 
отпадъците / привличащи вредителите / в съдовете за боклук.
9. Пръскането или пулверизирането срещу инсекти се извършва когато в склада няма 
хранителни продукти. След това се извършва основно измиване на всички третирани 
повърхности.
10. За запазване на помещенията чисти и неамортизирани се спазват и следните 
регулации на личната хигиена от страна на персонала:

• Влизане в обекта.
• Всеки работник влиза в обекта през вход за персонала.
• Преминаване през съблекалня.
• Влизане в работното помещение и започване на работа.

11. Всеки работник лично е отговорен за спазване на хигиената в тези помещения:
• В помещенията за преобличане не трябва да се съхраняват никакви хранителни 
продукти и напитки.
• В тези помещения трябва да се съхраняват минимален брой лични вещи и нито 
един ненужен предмет.
• Чистите работни дрехи не трябва да влизат в контакт с ежедневните дрехи или с 
личните вещи.
• Спазване на процедурите по смяна на дрехите и дезинфекция на обувките.
12. При напускане на работното място, всеки работник се преоблича и оставя личните 
си предпазни средства и работно облекло в съблекалните, облича личното си облекло 
и напуска обекта.
13. Забранява се премиването на работници с лично облекло през помещенията за 
съхранение на хранителни продукти.

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. В случаи на повреда на хладилните камери се действа съгласно План за 
предпазване на продукта при извънредни ситуации. Съгласно плана се предвиждат 
следните действия:

• при повреда на хладилни камери - незабавно преместване на всички продукти 
в резервна хладилна камера;

• при спиране на тока - включване на резервно захранване - диз^ов генератор;
2. Незабавна поправка на възникнали дефект^---:
• Всички отвори и празнини, през които мс 
насекоми, птици и др. подобни вредители /

, ̂ да мин.атвредител гризга1̂ ,
хзапълва^до^ре с иимеу/

£-\ со* /  1 1}

V

L



• Счупените прозорци се остъкляват;
• Всички повредени мрежи, поставени върху отвори / прозорци, аератори, 
вентилационни уредби / се подменят своевременно;
• Новопоявили се луфтове се уплътняват с подходящ материал.
3. Отпадъците незабавно се премахват.
4. Смяна на препаратите за борба с вредителите.
5. Преразглежда се плана за дератизация, като се скъсява времето на контрола.
6. Почистване и дезинфекция на всички помещения,
7. Извършване на цялостна проверка на режим на съхранение на продуктите в 
складовата база.
9, Проверка на средствата за измерване на температура.

Критични точки свързани с ненавременна реакция при рекламации за явни или 
скрити недостатъци на продуктите. Етапът изисква отлична комуникация с 
Възложителя, началник склада, приемащия заявките, изправно свободно транспортно 
средство (ако е необходимо допълнително), прецизна логистична схема с предвиден 
резервен маршрут, наличие на резервен шофьор и достатъчно хранителни продукти 
в наличност.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Засегнати при ненавременната реакция при рекламации за явни или скрити 
недостатъци на продуктите са крайните потребители, поради невъзможност за 
повторна доставка на продукти навреме. Това оказва влияние върху графика на 
дейности на Възложителя, може да породи остри реакции от обществеността предвид 
вида и характера на доставките.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1. Липса на хранителни продукти за нуждите на Възложителя
2. Нарушаване на графика на доставки
3. Компрометиране на Възложителя
4. Финансови загуби за Възложителя
5. Финансови загуби за АЛЛУР ООД
КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.

1. В АЛЛУР ООД се назначава само компетентен и добре обучен за конкретната 
позиция персонал.

2. Ежегодно се заделят средства за обучение на персонала съгласно създадения 
График за обучение.

3. Ежегодно се извършва атестация на служителите.
4. Ежегодно се извършва вътрешен одит от външен специалист за оценка на 

степента на управление на елементите на инфраструктурата.
5. Такъв одит се извършва веднъж годишно от сертифицираща фирма.
6. Създаден е Кризисен екип от служители на АЛЛУР ООД. В технитеа&дължения

влиза и предприемането на действия при необходимост от/изтегляме на 
продукт от пазара. "" '

7) НЕНАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ ПРИ РЕКЛАМАЦИИ ЗА ЯВНИ 
И/ИЛИ СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОДУКТИТЕ

7. Мониторинг на инфраструктурата и рда съглас/ду/твърденият от
управителя план.



8. Обучение на служителите във връзка с предприемане на действия при 
констатиране от тях на проблеми свързани с инфраструктура и работна среда.

9. Мониторинг на изправност техническо оборудване съгласно утвърденият от 
управителя план,

10. Обучение на служителите във връзка със създаденият график за поддръжка и 
ремонт на техническото оборудване.

11. Обучение на служителите във връзка с констатирани нарушения в работата на 
техническото оборудване / камери, техника за комуникации/ - предприемане на 
действия.

12. Проиграване веднъж годишно на Авариен план в частта му неизправност в 
работа на техническо оборудване.

13. Обучение на служителите във връзка с изтегляне на продукт от пазара.
14. Проиграване на ситуация за изтегляне на продукт от пазара.
15. Осигуряване в склада на персонал, който да поддържа непрекъсната 

комуникация с Възложителя относно възникнали проблеми.
16. Осигуряване на резервен автомобил за извънредни доставки.
17. Всички служители имат налични мобилни телефони за непрекъсната връзка 

със склада.
18. Поддържане на складова наличност за подмяна на рекламираните стоки при 

необходимост.
ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. Незабавно уведомяване на Управител и/или Началник склад.
2. Незабавна подмяна на рекламираните стоки.
3. Провеждане на обучение на персонала на тема Управление на рекламациите 

от клиенти.

8) НЕНАВРЕМЕННА РЕАКЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВКИ

Критични точки свързани с ненавременна реакция при изпълнение на 
допълнителни доставки. Етапът изисква отлична комуникация с Възложителя, 
началник склада, приемащия заявките, изправно свободно транспортно средство (ако 
е необходимо допълнително), прецизна логистична схема с предвиден резервен 
маршрут, наличие на резервен шофьор и достатъчно хранителни продукти в 
наличност.
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Ненавременната реакция при изпълнение на допълнителни заявки влияе върху 
графика на дейности на Възложителя. Необходим е допълнителен човешки и времеви 
ресурс за решаване на проблема. Това също така води до невъзможност за 
осигуряване на необходимите хранителни продукти за консуматора.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1. Невъзможност за извършване на доставката.



КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
1. Назначаване на персонал, който отговаря на заложените изисквания от АЛЛУР ООД за
съответната позиция.
2. Обучение на персонала съгласно утвърдената годишна програма за обучение.
3. При необходимост извършване на извънредни и допълнителни обучения на персонала.
4. Извършване на оценка на ефективността на проведените обучения.
5. Ежегодно извършване на атестация на служителите на АЛЛУР ООД.
6 . Осигурени са следните ресурси:

РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Човешки
Налични:
При избора на екипа са взети предвид 
компетентностите, познанията и опита 
на служителите. Обучени са по 
различните процеси извършвани в 
дейността на дружеството. Запознати 
са в детайли и боравят отлично с 
техническото оборудване и 
софтуерните продукти. Трудовият

съобразени с нуждите на
дружеството и действащите му
ангажименти по текущите договори,
както и потенциалните проблеми, които 
могат да възникнат и да предизвикат 
замърсяване на хранителните 
продукти, а оттам и компрометиране на 
доставките.
В дружеството непрекъснато се 
обновяват знанието, опита и практиките 
в съответствие с най-новите изисквания 
на законодателството и контрагентите 
по договорите.
Основният екип се състои от: Началник 
склад -  Ръководител на НАССР екип 
1 бр; Счетоводител -  Отговорник по 
качеството 1бр; Диспечер - 1 бр.;
Стоковед - 1 бр.; Фактурист -  2бр.; 
Шофьори -Юбр

Материални
Налични:
Материални
Налични:
„АЛЛУР“ ООД разполага с десет 
товарни хладилни автомобила 
всички снабдени с GPS система.
Оборудван офис с компютърна техника, 
обезпечена постоянна интернет,
мобилна и телефонна връзка 
Оборудван офис с компютърна техника, 
обезпечена постоянна интернет,
мобилна и телефонна връзка.
Склад оборудван с хладилни камери и 
достатъчно площ за съхранение на 
наличности, с техника за наблюдение

Нематериални
Налични:

Дружеството се ползва с добро име 
сред своите контрагенти и клиентите си. 
Във връзка с изпълнените до момента 
договори, текущите договори и 
свързаните с тях мониторинг, анкети за 
изпълнените дейности и липсата н< 
рекламации, може да се направ!

Финансови
Налични:

1 .Дружеството разполага с уставен 
капитал от 300 000 лв.

гу-Заключен" в стоковЯ наличности 
Финансов ресурс -

*



обоснован извол за отличен търговски З.Дружеството има отлични позиции
статус на дружеството. пред кредитните институции и може
Притежава референции от СО -  р-н 
Младост, СО -  р-н Нови Искър, СО -  р- 
н Овча купел и др.
Дружеството е сертифицирано по

да ползва изгодни кредитни линии.

ISO 22000:2005: ISO 9001:2008+
HACCP: ISO 14001:2004: BS OHSAS
18001:2007:

ДЕЙНОСТИ ПО ОТСТРАНЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
НАСТЪПВАНЕ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА

1. Незабавно извършване на доставка
2. Преразглеждане на комуникациите с Възложителя
3. Обучение на персонала по отношение на приемане на Заявки от Възложителя
4. Промяна на организационната структура
5. Промяна в отговорностите и пълномощията на служителите на АЛЛУР ООД
6. При необходимост осигуряване на допълнителен персонал за комуникация с 

Възложителя

9) ПРОБЛЕМИ ПРИ СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Критични точки свързани с набавяне на необходимите хранителни продукти от
производители, доставчици, дистрибутори, качеството и безопасността на 
хранителните продукти в съответствие с приложимите нормативни изисквания. 
ОБЛАСТ И СФЕРА НА ВЛИЯНИЕ
Тази критична точка може да окаже влияние върху графика на изпълнение на 
дейностите по доставка и съответно да създаде рискове за Възложителя. Предвид 
общественото положение на Възложителя това би оказало неблагоприятно влияние 
върху дейността му. Това може да доведе до необходимост от допълнителни 
финансови и човешки ресурси за Възложителя и АЛЛУР ООД.
АСПЕКТИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ

1. Невъзможност за извършване на доставка.
2. Неспазване на техническите спецификации на продуктите, които се доставят.
3. Доставка на продукти извън регламентираните срокове.
4. Доставка на продукти, които не са от одобрени доставчици от АЛЛУР ООД.
5. Увреждане здравето на консуматора.

КОНТРОЛНИ МЕРКИ И КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО И.
1. Закупуването на хранителните продукти с определените качествени показатели и 
такива за безопасност се извършва от оценени доставчици по критерии определени 
от "АПЛУР" ООД:
• Качество на доставяните стоки;
• Време за доставка на продуктите /срочност/;
• Сертификат за ISO 22000:2005;
• Сертификат за ISO 9001:2008;



• Въведена система за СУБХ;
• Цени на продукта;
• Търговски документ, придружаващ стоката с необходимите реквизити;
• Документи за качество и безопасност на продуктите;.
• Транспортиране на стоката с хладилен транспорт, с разрешителни от БАБХ, с 
предписаната от производителя температура;
2. Началник склад и Завеждащ склад правят списък на доставчиците по видове 
продукти и оценяват по критериите техните възможности за доставка на хранителни 
продукти с посочените в Спецификация на продуктите изисквания.
3. Когато закупуването се извършва от нов доставчик, Началник склада или 
Завеждащ склад, посещават на място доставчика за установяване на условията за 
производство или съхранение на продуктите, за степента на въведената система за 
безопасност на продуктите, включително по преценка да предоставят проба от 
продуктите с по-висок риск за безопасност за анализ в акредитирана лаборатория.
4. Доставката на продуктите се извършва на място в склада на "АЛЛУР" ООД от 
самите доставчици.
5. Когато се налага доставката може да се извърши и със собствен транспорт.
6. Доставените продукти преминават на входящ контрол от Завеждащ склад, който 
проверява:
• съответствието на заявката и доставката;
• количеството;
• целостта на опаковката на продуктите и наличие на етикети;
• срока на годност на продуктите;
• съответствие на придружителните документи за качество и безопасност с 
партидата на продукта;
• отсъствие на наченки на развала на продукта;
7. В зависимост от поетите ангажименти и сключените договори от страна на „АЛЛУР“ 
ООД, в това число и договора по настоящата процедура, Управителят на 
дружеството, началникът и завеждащият склада проверяват наличностите в склада и 
ги сравняват с текущите и дългосрочните нужди от поддържане и закупуване на нови 
хранителни продукти.
8. Всички длъжностни лица и структурни звена в дружеството спазват стриктно 
инструкциите и приетия план за идентификация и проследимост на хранителните 
продукти през целия процес от закупуване, съхранение и експедиция на продукта, в 
това число: етикети, в съответствие с изискванията на националната и европейската 
нормативна база, партидните номера, срока на годност, софтуерна складова 
програма, табели, надписи, дневници, бланки.
9. Складовата база на дружеството е наета за дългосрочен период от 6 години с 
установени добри търговски отношения с наемодателя, с общ обем на складовите 
помещения над 240 кв.м. и постоянни нормални температурни условия, съобразени 
със специфичните физични, химични и микробиологични изисквания на хранителните 
продукти.

От гореизложеното е видно, че идентифицирането на критичните точки е първи етап 
от процеса на управление на риска. Тук се търсят и определят критичните точки, които 
биха могли да окажат не добро влияние върху доброто изпълнение на поетите
задължения по сключения договор за обществена поръчка за доставка н&Хранртфжи 
продукти. Много важно значение при идентифицирането на критичните/точки^е :
• Възможно най-пълното откриване, защото $ла вероятност критичнй^г точки, не 
открити на таза фаза, да не бъдат открити доу^а^д^злъг^ениетсУ^договора;



• Да се намери най-добрият момент за идентифициране/откриване/ на критичните 
точки, защото колкото по рано е открит един риск, толкова по бързо и успешно ще 
бъде неговото противодействие.

Критичните точки свързани с постигането на определена от фирмата цел се 
идентифицират и се определят като:
• Определят се и се описват основните дейности на фирмата, свързани с 
реализирането на сключения договор;
• Откриват се и се определят неблагоприятните критични точки, които могат да 
настъпят и да окажат/повлияят/ на определената дейност.

Оценката на идентифицираните критични точки и свързаните с това опасности, 
касаещи безопасността на продукта се извършва като се сумират стойностите на 
честота на възникване и тежест на въздействие. При оценката на тежестта на риска 
от настъпване на критичните точки са взети предвид вредите, които могат да се 
нанесат на консуматора и на околната среда, а също така и финансови вреди, вреди 
свързани с имиджа на Възложителя и Дружеството. При идентифицирането на 
критичните точки са взети предвид случващите се през години природни бедствия и 
аварии. Във връзка с това ДРУЖЕСТВОТО е подготвило специална процедура част 
от нейната Интегрирана система за управление на качеството която касае 
идентифицирането на възможни такива ситуации, действията при възникването им и 
необходимостта от обучение на персонала на ДРУЖЕСТВОТО ангажиран с 
разрешаването на този вид проблем.
В последния работен ден от текущия месец, ще се извършва окончателно 
фактуриране на доставените хранителни продукти, фактурирането на хранителните 
продукти ще се извършва ежеседмично. Директорите на детските заведения могат да 
променят определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните 
потребности, като заявят допълнително количество продукти, които се задължаваме 
да доставим.
Аллур ООД има възможност за доставка на еднаква по вид стока от различен 
производител, в рамките на предложената в офертата единична цена.

Методика за оценка на значимостта на критичните точки при изпълнение на
договора

Методиката включва два критерия:

Степен на въздействие върху обществената поръчка: D
1 - Без критична точка - не оказва никакво влияние върху изпълнението на договора;
2- ниско ниво на критична точка - оказва малко влияние върху качественото 
изпълнение на договора;
3- средно ниво на критична точка - забавена или затруднена доставка;
4- високо ниво на критична точка -  договорът не се изпълнява.
Вероятност от настъпване -  V 
0.1 -  много малка 
0.2 -  малка 
0.3 -  средна 
0.4 -  голяма
Обща оценка на критичните точки



R= D* V.
Класифициране на критичните точки

От 0,2 до 0,6 Малка 
степен на 
вероятност 
за
критична
точка

Критичните точки са управляеми чрез 
внедрената система за управление на 
качеството и безопасността на храните. Всички 
мерки са посочени при оценката на критичните 
точки. Съгласно въведената Система за 
управление се предприемат непрекъснато 
допълнителни мерки за отстраняване на 
бъдещи или настоящи проблеми, като се 
оценява и тяхната ефикасност при 
въвеждането им.

> 0.6 до 1 Значима
вероятност
от
критична
точка

Необходими допълнителни мерки за 
намаляване или ограничаване на критичните 
точки в допустими приемливи граници.

> 1 Висока 
опасност от 
критична 
точка

Критична точка, която застрашава 
изпълнението на договора.
Необходими са активни мерки за намаляване 
на критичните точки и прекратяване на 
дейността до отстраняване на критичните 
точки.

Оценката на критичните точки
Критична точка Критерий

“D”
Критерий
“V"

Оценка 
R= D* V.

Ненавременна
доставка

0.1 R=3*0,1 = 
0 , 3

Критичната точка е 
управляема чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мйрки за 
отстраняване^бъде 
или настоящи пробяеуй, 
като се оц^шгаа (Итишата 
ефикасжкт^Йри/ 
въвежданетоjp .



Липса на 
ликвидни 
средства

2 0.1 R=2*0,1 = 
0,2

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Невъзможност 
да се покрият 
стандартите за 
качество

1 0.1 R=1*0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Доставка на 
негодни за 
употреба 
хранителни 
продукти

1 0.1 R=1 *0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки.
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им. ,-----------------yf------- *+ Г —

Критична точка, 
свързана с 
неспазване на

1 0.1

J----------------

R
- A  1

L  у  -s ч *  
'U  :  \.

Критичните т^чки 
чуправляеми^рез 
;^недрена^а^ху?^ма за



изискванията за 
транспорт на 
храни

управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Кръстосано
замърсяване

1 0.1 R=1*0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Съхранение на 
храните в 
неподходящи 
помещения

1 0.1 R=1 *0,1 =
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Ненавременна 
реакция при 
рекламации за 
явни или скрити 
недостатъци на 
продуктите

1 0.1

/

f

R=1*0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление нджачест^ото 
и безопасността уб  
храните. са 
посоченитшрйенката на

\ ' С \ £ и> ' ГЧ ------------ ~  '

у



критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Ненавременна 
реакция при 
изпълнение на 
допълнителни 
заявки

1 0.1 R=1*0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

Проблеми при 
снабдяване с 
хранителни 
продукти от 
производителя

1 0.1 R= 1*0,1 = 
0,1

Критичните точки са 
управляеми чрез 
внедрената система за 
управление на качеството 
и безопасността на 
храните. Всички мерки са 
посочени при оценката на 
критичните точки. 
Съгласно въведената 
Система за управление 
се предприемат 
непрекъснато 
допълнителни мерки за 
отстраняване на бъдещи 
или настоящи проблеми, 
като се оценява и тяхната 
ефикасност при 
въвеждането им.

/



Органограмата на фирмата илюстрира управленската структура, 
функционалните връзки и организирането на дейностите по управление на 
качеството и безопасността на предлаганите хранителни продукти/ и /  
управлението на околната среда. _

ОРГАНОГРАМА НА "АЛЛУР" Е О О Д
УТВЪРДИЛ

Дейността на „АЛЛУР” ООД се осъществява в съответствие с изискванията на 
"Закона за храните, Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, Наредба 
31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и други 
приложими в дейността изисквания и подзаконови нормативни актове, 
хранителните продукти ще отговарят на европейската нормативна база съгласно 
Регламенти ЕО с №№ 1169/2011, 852/2004, 853/2004, 2073/2005, 1441/2007, 
1234/2007, 543/2008, 2668/91, 543/2011 , 912/2001 , 288/2009 ,1333/2008.
Ръководството на „АЛЛУР” ООД е осигурило необходимите финансови и 
човешки ресурси за разработване, внедряване и поддържане на програми- 
предпоставки, с които се подпомага контролирането на вероятността от внасяне 
на опасности в хранителните продукти чрез производствената среда и човешкия 
фактор, внасяне на физични, химични и биологични замърсители в храните при 
кръстосано замърсяване, замърсяване от вредители, замърсяване с отпадъци 
от производствената и жизнена дейност на организацията и др. „АЛЛУР'' ООД 
закупува, съхранява и доставя хранителни продукти, чиито характеристики са 
описани в „Спецификация на продукт” със следната информация: биологични, 
физични и биологични характеристики, състав, произход, опаковане и 
етикетиране, условия на съхранение и срок на годност, предвидено ползване, 
транспортиране, като са идентифицирани и изискванията към продуктите от 
нормативните актове по отношение на безопасността на продуктите. Персоналът 
на „АЛЛУР” ООД не извършва каквато и да е обработка на хранителни продукти.
Информацията за продуктите от спецификациите се използва за анализа на 
опасностите и оценката на критични точките от тях, както и при избор и/5ценка 
на доставчик на хранителни продукти. ТехнорегичнЗ^ема на процее/те га5и 
извършване на основната дейност на ф1̂ а т а :  ̂ купуване , съ х |^н^йе  / I



доставка на клиенти на хранителни продукти, се разработва и прилага към 
документите на дружеството.
Технологичната схема се разработва от Ръководителя на екипа и се актуализира 
при промяна в дейността или промени във външните изисквания. Разработената 
Технологична схема се проверява на място от Управителя. Управителят на 
фирмата прави сравнение на отразеното в документа и практически 
извършваните дейности. При съответствие утвърждава технологичната схема. 
Ръководителят на екипа изготвя „Списък на потенциалните опасности”, на база 
на който извършва анализа на риска от всяка опасност, на всяка стъпка от 
технологичния процес. Оценката на риска се извършва на база тежестта на 
опасността върху здравето на човека и вероятността от нейната поява. 
Ръководителят на екипа разработва план, който включва:
• идентифицираните опасности за хранителните продукти, които трябва да се 
контролират;
• мерките за контрол;
• критичните граници, определени от нормативната база;
• процедурите за систематично наблюдение;
• корекциите и коригиращите дейности, предприемани при нарушаване на 
критичните граници;
• отговорности и пълномощия;
• записи от систематичното наблюдение.
Критичните граници се определят от нормативната база, от практиката и други 
подходящи за целта начини и са измерими.
Мерките за контрол, начина на тяхното систематично наблюдение, честотата на 
контрола, къде се контролира, от кого и къде се регистрира резултата от 
контрола, се оказват в „План за мониторинг" за всяка идентифицирана критична 
точка за контрол /КТК/. В плана за мониторинг се определят и корекционните 
мерки и коригиращите действия при излизане на КТК от критичните граници, 
какго и отговорниците за вземане на решение за отстраняване на 
несъответствията и/или бракуване на хранителните продукти. Ръководителят на 
екипа изготвя План за верификация на НАССР системата, в който се включват 
проверки на ефикасността на Програмите-предпоставки; входните данни за 
анализа на опасностите; измененията в нормативните документи, касаещи 
безопасността на хранителните продукти и влиянието им върху НАССР плана; 
потвърждаване с данни собствения контрол на идентифицираните КТК, както и 
този на акредитирани лаборатории за контрол на безопасността на хранителните 
продукти, за отсъствие на замърсители от контактни повърхности и т.н. Екип от 
Управителя, Ръководителят на НАССР екипа и привлечено външно лице- 
консултант или ветеринарен доктор, валидира мерките за контрол, включени в 
НАССР плановете и мерките за контрол разработени в процедурите на 
системата и програмите предпоставки преди внедряването и след всяко 
изменение в тях.
Валидирането е необходимо да потвърди, че:

Избраните мерки за контрол са в състояние да постигнат очаквания контрол 
върху опасността, за който те са предназначени. /

НАССР екипът и персонала на „АЛЛУР" ООЦ^ работят непрекъснато j r i  
подобряване на системата за управление н^^зопасн^стта на n p o fly^ fv r^  '



Поддържа се производствената среда в съответствие с нормативните 
изисквания за безопасно съхранение и манипулиране на хранителните продукти. 
Ако резултатът от валидирането показва, че един или двата от горните елементи 
не могат да бъдат потвърдени, мярката за контрол и/или комбинации от тях се 
изменя и оценява повторно. Измененията включват промени в мерките за 
контрол, напр. параметри на процеса на съхранение или доставка, методите за 
манипулиране на продуктите, характеристиките на хранителните продукти и др 
НАССР екипът и персонала на „АЛЛУР” ООД работят непрекъснато за 
подобряване на системата за управление на безопасността на продуктите. 
НАССР екипът поддържа непрекъсната връзка с останалите участници в 
хранителната верига за поведението на хранителните продукти, за настъпили 
изменения в съдържанието на опасности и техните критични граници. На база 
извършения анализ за верификация на системата за безопасност на 
хранителните продукти на заседание на екипа и на Прегледа от ръководството, 
се предприемат необходимите мерки за подобряване на контрола, за промяна 
на мерките за контрол и други подходящи мерки, ако анализа показва 
необходимост от това.

КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ

Във фирма АЛЛУР ООД се стремим към непрекъснато подобряване на своята 
дейност, като:
^  Предлагаме продукти, които отговарят на клие^тските потребност#^ 
съответствие с актуалните нормативни изисквания към,тях. '



У Подобряваме организацията на труда и повишаване на икономическата 
ефективност.
у  Осъществяваме коректно сътрудничество с клиентите на базата на взаимно 
доверие и взаимноизгодни условия, при максимално задоволяване на техните 
изисквания и очаквания.
У Имаме повишени изисквания към доставчиците на продукти и услуги с цел 
подобряване на предлагания от нас продукт на пазара.
У Утвърждаваме позициите си на регионалния и националния пазар.
У Непрекъснато повишаваме квалификацията, професионалното развитие и 
мотивацията на персонала ни.
Стремим се към постигане на пълна ангажираност на служителите,^ АЛЛУР 
ООД с Фирмената политика и целите на фирмата.

Дата: 14.02.2018 г. ПОДПИС:

(£осен Ценов, Управител)



Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01' Аллур ООД,
ЕИК 202896153, седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №4-8, 
борса Къра, склад 216,
представлявано от Росен Георгиев Ценов - Управител

Предлагаме следните цени за доставка на хранителни продукти, посочени в следващата Таблица:

№ В и д  х р а н и т е л н и  с т о к и С т а н д а р т
М и р

к а
О п а к о в к а

П е р и о д  н а  

д о с т а в к а

Т о ч

ки

Ед. цена 
без ДДС за 
посочената 

мерна 
единица 

(мярка)за 
посочения 

период

1

Б р а ш н о  т и п  500 -  цвят 
светлокремав, вкус и мирис 
специфични, без страничен 
привкус на плесен изапарено, 
да не се усеща хрус при 
сдъвкване

По БДС и 
съобразно 

Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

кг Чували от 
50 кг

01 Януари - 31 
Декември 1 0,89

2
Х ляб  -  стандарт "България” - 
800 гр., без оцветители, 
нарязан

Утвърдени 
стандарти, 
съобразно 

Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

бр.
Целуфано 
в илик по 

650 гр.

01 Януари - 
31 Декември 1 0,78

лJ

П у е ш к о  м е с о  - 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 
/16.09.201 1 г.

кг

иолиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 
31 Декември

2 12,96

4

П у е ш к о  б у т ч е  о б е з к о с т е н о

/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 
11аредба № 9 
/16.09.201 г.

кг.

иолиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 
31 Декември

— /

2

■ ,

4,73

---Г--- ж--------



5

П а т е ш к о  м е с о  - натурално без 
кост /замразено/, филе, 
бледожълто на цвят, без 
повреди, да отговаря за първо 
качество

Регламент ГО 
543/2008 или 

екв. Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

кг

полиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 3 1 
Декември 2 13,26

6

П и л е ш к о  б у т н е  н а т у р а л н о ,  

о б е з к о с т е н о  - Бутчетата да 
включват месо от бедрената 
кост, пищяла, фибулата 
/малкият пищял/, заедно с 
обграждащата мускулатура.
Да са отрязани от 
тазобедрената до тарзалнага 
става. Да отговарят на клас 
„А” и да бъдат с добре развита 
мускулатура, чисти, без 
травми, със здрава кожа, без 
разкъсвания и натъртвания, 
без подкожни кръвоизливи и 
остатъци от перушина. 
Големина на бутчето от 250
350 гр. Външен вид - 
бледожълт, без механични 
повреди.

Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

кг

полиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 3 1 
Декември 2 6,71

7

П и л е ш к о  ф и л е  -  н а т у р а л н о ,

с у х о .  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 па 
производителя, 

съобразно 
Наредба

№6/15.08.201 1 г./ 
10.08.201 1г.

кг

Клинична 
опаковка 
полиетиле 
нова торба 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 31 
Декември

2 7,67

8 П и л е ш к о  ф и л е  - замразено 
без кост

Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
11аредба № 6 
/15.08.201 1 г.

кг

Клинична 
опаковка 
полиетиле 
нова торба 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 3 1 
Декември

1

/

7,28

^ -------------
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Т е л е ш к о  м е с о ,  ш о л  -  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 
/16.09.201 г.

кг

полиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 31 
Декември 2 12,21

10 С в и н с к и  ш о л  - натурален, без 
допълнителна обработка

Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

кг

полиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 3 1 
Декември

2 7,03

11 А г н е ш к о  м е с о  - натурално,без 
допълнителна обработка

Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

кг

1 юлиетиле 
нови 

пликове 
по 3 кг ±  

0.2

01 Януари - 3 1 
Декември

2 11,64

12
З а е ш к о  м е с о  - замразено 
съдържание на Мазнини до
16%, сол до 1,5%

ГД на
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

кг

[юлиетиле 
нови 

пликове 
по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 31 
Декември 2 7,56

13

Р и б а  с ь о м г а  - 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 
/16.09.201 1г.

кг

в
полиетиле 

нови 
торби от 

12 кг

01 Януари - 31 
Декември 2 29,10

14

Р и б а  Х Е К  - филе, замразено 
на блок нри 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 
/16.09.201 1 г.

кг

в
полиетиле

нови
торби от 1 

кг

01 Януари-31 
Декември 1 6,88



Р и б а  Х Е К  - филе, замразено 
на блок при температура -18 
°С, изчистена, без глави, 
здрава със запазена цялост, с 

15 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 
/16.09.201 1 г.

кг.

в
полиетиле

нови
торби от 7 

кг

01 Януари - 3 1 
Декември 9,30

Р и б а  М е р л у з а  - филе- 
замразено на блок при 
температура -18 °С, изчистена, 
без глави, здрава със запазена 

16 цялост, с естествен цвят,
специфичен за дадения вид; 
мирис след размразяване - 
характерен за пряспа риба, без
признаци на развала____
С и р е н е  “ К р а в е ”  -  б я л о  

с а л а м у р е н о  ( б е з  с а л а м у р а т а )

-  Б Д С  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._________________ _____

Утвърдени 
стандарти или 

технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 I г.

кг

в
полиетиле

нови
торби от 1 

кг

01 Януари - 3 I 
Декември 7,52

БДС 15:2010 или 
ГД еквивалентна 
БДС, съобразно 

Наредба
№9/16.09.201 1 г.

кг В кутии 
по 8 кг

01 Януари - 3 I 
Декември 8,89

К а ш к а в а л  о т  к р а в е  м л я к о  -

вакуумиран по БДС. Вкус, 
мирис и аромат - специфични 
за узрял кашкавал без 
страничен привкуе и мирис. 
Кашкавалът да бъде опакован 
вьв вакуумирани 
полиетиленови опаковки.
Сухо вещество не по- малко от 
58 %, масленост в сухото 
вещество -  45 %. Срок на 
зреене -- 60 дни.__ ___

БДС 14:2010 или 
ТД еквивалент 

на БДС 
съобразно 
Наредба

№9/16.09.201 1 г.

кг

1 юлиетиле 
нови

опаковки 
до 1 кг

01 Януари - 3 I 
Декември 12,93

И з в а р а  о т  о б е з м а с л е н о  

м л я к о  -  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

0 1 Януари - 3 I 
Декември 3,08

20 М а с л о  - БДС пакет 125гр. - 
масленост не по-малко от 82 %

7Т

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба №

9 Л /.09.201 1Г-

кг целофанов
И Г1ЛИК(

01 Януари - 3 i 
леем ври /

■t ?( i  ? Тз
7

/
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П р я с н о  м л я к о  3 , 6 %

масленост, еднородна течност 
без утайка, цвят-бял със слабо 
кремав отенък, вкус-слабо 
сладникъв без страничен 
привкус, мирис-специфичен, 
първо качество суровина. Сух 
обезмаслен остатък - не повече 
от 8,5 %. Етикетирано на 
български език.

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

л.
Гетрапак

кутии
литър

01 Януари - 31 
Декември 1 1,64

22

К и с е л о  м л я к о  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%.

Ст андарт БДС 
или еквивалент 

съобразно 
11аредба № 9 в 
съответствие с 

БДС.

кг

11ластмасо 
ва

кофичка 
до 0,400 

кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 1,88

23

Я й ц а  к о к о ш и ,  к л а с  „А”- L, 
черупка нормална, чиста, 
неповредена, здрава, с тегло 
0,050 кг. Със задължителна 
маркировка на всяко яйце 
съгласно Наредба 
№1/01.2008г. Доставени 5 дни 
след датата на производство

11аредба № 9/ 
16.09.201 1г. бр.

В
картонени 
кори по 30

бр.

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,23

24

О л и о  - рафинирано 
слънчогледово, бистро, без 
утайка, цвят-светложълг, вкус 
и мирис характерен -  без 
страничен привкус, без 
примеси

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

л.

Пластмасо
ви

бутилки 
по 1 литра

01 Януари - 3 1 
Декември 1 1,93

25

З а х а р  - 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 
/16.09.201 1 г.

. - . __

кг

в
целофанов 
и пликове 

по 1 кг.

01 Януари - 3 1 
Декември 1 1,13

7

У

(
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Ф и д е  - произведено 100% от 
пшеничен грис и вода, с яйца. 
Цвят бял до жълтеникав, 
еднакъв, без признаци на 
недобро омесване, мирис -  
свойствен, без неприсъщи 
миризми, вкус -  свойствен, без 
горчивина, застоялост или 
друг страничен привкус, без 
оцветители. Размери и 
дължина от 250- 600 мм., 
диаметър на нишката -  0,5-2,0 
мм. При сваряване -  
увеличаване на обема не по- 
малко от 2,5. Влага в % - не 
повече от 12,5. Загуба на сухо 
вещество във варивната вода 
не повече от 12 %.
Съдържание на напукани 
макаронени изделия, % от 
масата -  не повече от 2%.

Технологии
ната

документация на 
производителя, 

съобразно 
11аредба № 9 
/16.09.201 г.

бр.

Целуфано
ви

опаковки 
по 0.400 

кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,78

27

С п а г е т и  - цвят бял до 
жълтеникав, еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  свойствен, 
без неприсъщи миризми, вкус 
-  свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус.

Технологии
ната

документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр.

В
целуфанов 
а опаковка 

по 0,400 
кг

01 Януари - 3 I 
Декември 1 0,78

28

К у с -  к у с  - цвят бял до 
жълтеникав, еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  свойствен, 
без неприсъщи миризми, вкус 
-  свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус.

Технологии
ната

документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1 г.

бр.

В
целуфанов 
а опаковка 

по 0,400 
кг

0 1 Януари - 3 1 
Декември 1 0,78

29

Ю ф к а  д о м а ш н а  - цвят бял до 
жълтеникав, еднакъв, без 
признаци на недобро 
омесване, мирис -  свойствен, 
без неприсъщи миризми, вкус 
-  свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус.

Технологии
ната

документация на 
производителя, 

съобразно 
11аредба № 9 
/16.09.201 1 г.

бр.

В
целуфанов 
а опаковка 

по 0.400 
кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,69

С о л  й о д и р а н а  с  к а л и е в  й о д а т Технологии
-  първо качество цвят бял; ната В
вкус - солен; страничен мирис документация на полиетиле

30 не се допуска; механични производителя. кг П О В И
01 Януари - 3 1 1 0,46

примеси не се допускат. съобразно пликове Декември
Калиев йодат-28-50. Наредба №  9 по 1 кг. /

-  . 1 NACI97,8% mil/кд /16 по 2(У\ 1 г.
— --------------
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Б и с к в и т и  -  о б и к н о в е н и  с 
м а с л о -  1 3 0  г р .  Добре 
оформени еднакви на 
големина, горна повърхност -  
набраздена, гланцова, с тънка 
добре изпечена кора, цвяз -  
светло кафяв до червено 
кафяв, равномерен или 
преливащ се, приятно 
характерни за състава. Не се 
допускат страничен вкус и 
мирис и палмова мазнина

Технологии
ната

документация на 
производителя.

бр.

В
целуфанов

а
единична 
опаковка 
по 0,330 

кг
поставени 
в картонен 

кашон

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,75

32

О р и з  /екстра качество/- 
среднозърнест, да не е 
брашнясал и да не съдържа 
живи или мъртви вредители. 
Цвят -  бял до кремав, без 
мирис на мухъл и запарено, не 
се допускат неолющени зърна. 
Качество екстра.

Технологии
ната

документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

кг

в
целуфанов 
плик по 1 

кг, в
найлонов 
стек по 10 

кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 2,27

33

Ч е р в е н  п и п е р  с л а д ъ к  -

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 - 3 1 
Декември 1 5,82

34 В а н и л и я  -  съдържание на 
ванилиев прах 100 %

Технологичната 
документация на 

производителя
бр.

пликчета
от

пергамент 
ова хартия 
по 0,2 гр.

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,03

35
О в е с е н и  я д к и  - без страничен 
мирис и аромат, мирис -  на 
брашно

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

кг

Целуфано
ви

опаковки 
по I кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 2,43

36 Д ж о д ж е н  - добре изсу шен без 
чужди примеси

Технологичната 
документация на 

производителя
кг

в
целуфанов 
и пликове 

по 1 кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 5,63

37

Б я л  с у х  б о б / л ю щ с н /  пакет 
първо качество без начупени 
зърна и следи от вредизели, 
чист без наличие на примеси

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
11аредба № 9
/16.09.201 1 г.------- ---------------

кг

в
целуфанов 
а опаковка 

по 1 кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1

----- vJ

4,65

л

/
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Г р и с  / п ш е н и ч е н /  -  цвят -  
бледожълт до кремав, без 
наличие на тричени части, 
мирис -  специфичен за 
пшеничния грис, без мирис на 
плесен и запарено, хрус при 
сдъвкване да не се усеща.

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг

в
хартиени 
пликове 
по 0,500 

кг

01 Януари - 31 
Декември 1 1,22

39

Н и ш е с т е  б я л о  ц а р е в и ч н о -

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 - 3 1 
Декември 1 0,16

L

Ж и т о / Г р у х а н а  п ш е н и ц а  -

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 
/16.09.201 1г.

кг

в
целуфанов 
а торбичка 

по 0,500 
кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 1,84

41

Л е щ а  л ю щ е н а  без начупени 
зърна и следи от мъртви или 
живи вредители, чиста, без 
наличие на примеси.

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

кг.

в
целуфанов 
а опаковка 

по 1 кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 4,13

42

Ч у б р и ц а  с у х а  - добре 
изсушена без чужди примеси, 
мирис и привкус, ронена. 
Съдържание на влаг а -не 
повече от 13%.

Технологичната 
документация на 

производителя
кг

целуфанов 
и пликове 

по 1 кг

0 1 Януари - 3 1 
Декември 1 4,37

4..
Х л е б н а  с о д а / С о д а  

б и к а р б о н а т  -еднородна смес. 
без образуване на бучки

Технологичната 
документация на 

производителя
бр.

целуфанов 
о пликче 
0,100 кг в 
картонена 
кутийка

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,12

44 Ц е л и н а  б р . / с у х а /

Технологичната 
документация на 

производителя
бр.

В
стандарти 
а опаковка 

на
произволи

теля

01 Януари - 3 1 
Декември 1 0,12

45 Н а х у т

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/! 6.09/201 1 г.

бр.

В
целуфанов 
а опаковка 

по 0,400 
кг

01 Януари - 3 1 
Декември

. _ .. .

1 1,44

-



46 К и н о а

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.2011г.

бр.

в
целуфанов 
а опаковка 

по 0,400 
кг

01 Януари - 3 I 
Декември I 2,91

47 Е л д а

Технологичната 
документация на 

производителя
бр. 0,400кг. 0 1 Януари - 3 I 

Декември I 1,80

З а м р а з е н и  и  п р е р а б о т е н и  

п л о д о в е  и  з е л е н ч у ц и

48 З а м р а з е н и  Б р о к о л и  - добре 
оформени, не смачкани.

1 (аредба 
9/16.09.201 1 г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

0 1 Януари - 3 I 
Декември I 2,15

49
З а м р а з е н а  Ц а р е в н ц а  - едри,
добре оформени зърна, 
несмачкани.

Наредба 
9/16.09.201 I г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

0 1 Януари - 3 I 
Декември I 1,73

50 З а м р а з е н  к а р ф и о л  - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.2011 г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

01 Януари - 3 I 
Декември I 2,67

51 З а м р а з е н и  т и к в и ч к и  - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.201 1 г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

0I Януари - 3 I 
Декември I 1,63

52

З а м р а з е н  Г р а х -  цели зърна, 
ненабити, без пукнатини и 
примеси на люспи и парченца 
от шушулки; вкус и мирис - 
свойствен за зелен грах; цвят - 
зелен, без наличие на жълти 
зърна, без петна по зърното, 
големина на зърното - по- 
малко от 8,75 мм, структура -  
добра, с нежна покривка и 
месеста част

11 аредба 
9/16.09.201 1 г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

0 1 Януари - 3 I 
Декември I 2,58

53

З а м р а з е н  С п а н а к  - 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 - 
лекостипчив и горчив, 
нарязан на парченца с размер 
от 4 -1 0 0  мм; съдържание на 
сухо в-во - не по-малко от 6%

1 (аредба 
9/16.09.201 1 г.

1
—------

КТ

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

/0 > ;*
/ / V

0 1 Януари - 3 I 
Декември

- Ч *  4 
3 4  \  . 4

I

1

2,51

/ —ч Ч
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З а м р а з е н  П и п е р  и в и ц а  -
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 
9/16.09.201 1 г. кг

В
иолиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 2,43

55

З е л е н  ф а с у л  з а м р а з е н  -

шушулки цели или нарязани 
без дръжки и връхчета, без 
повреди от болести и 
вредители,с цвят, характерен 
за сорта - естествено зелен и 
по-скоро тъмен, здрава 
структура без жилки, с 
дебелина 3 мм на шушулката, 
без петна по шушулката.

Наредба № 9 
/16.09.201 г. кг

В
полиетиле 

нови 
торби по 

2,5 кг.

01 Януари - 3 1 
Декември 1 2.63

56

З а м р а з е н  М и к с  з е л е н ч у ц и  -

да съдържа морков, грах, 
царевица, нарязан зелен фасул, 
броколи и др. добре оформени, 
не смачкани.

Наредба 
9/16.09.201 1 г. кг

В
полиетиле 

нови 
пликове 
по 2,5 кг

01 Януари - 3 1 
Декември 1 2,69

57

К о н с е р в и р а н и  д о м а т и  -

ниско съдържание на сол, без 
консерванти и оцветители 
залети със собствен сос

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
Наредба № 9 
/16.09.201 1г.

бр.
буркани 
по 0,800 

кг

01 Януари - 31 
Декември 1 1,53

*> '

К о н ф и т ю р  р а з н и -  /ягода, 
малина, къпина, горски 
плодове и др./желиран 
продукт с равномерно 
разпределени плодове, не се 
допуска захаросване, пяна, 
мехурчета от въздух, наличие 
на семки, костилки и плодови 
кожици, цвят -- характерен за 
плода. Съдържание на плод 
над - 60 % от общата маса, 
захар - под 50%, киселинност 
от 0,3 до 1,3%. Първо качество

Технологичната 
документация на 
производителя, 

съобразно 
11аредба № 9 
/16.09.201 1 г.

бр.
Стъклени 
буркани 

от 0,610 кг

01 Януари - 31 
Декември 1 4,00
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К о м п о т  П р а с к о в а  - всяка 
опаковка съдържа плодове ог 
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 повърхносга и други 
дефекти, залети е 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 
/16.09.201 1г.

бр.

Стъклени
буркани

по
0.680кг.

0 1 Януари - 3 1 
Декември I 1,34

60

К о м п о т  к р у ш а  -  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 
11аредба № 9 
/16.09.201 1г.

бр.

Стъклен 
буркан с 
грамаж 

0,680 кг.

0 1 Януари - 3 1 
Декември I 1,46

61

П и п е р  - зеленчуци цели, 
пресни,здрави, чисти, с 
характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, 
с плододръжка и без повишена 
влажност

11арсдба 
9/16.09.201 1 г. и 

Наредба 
16/28.05.2010 г.

КГ

В насипно 
състояние в 

дървени, 
пластмасов 
и касетки 

или
мрежести

ЮроЦЩСТГ"
ма£ат<1 е 
/ ш Ч 6  кг.у

01 Ноември - 
3 I Май

' Ч .  ^
\*  \ ;>

© С/1
---

--
V-

\--
---

---
---

---
---

---
---

-—

1,60

" -  /  т щ з  *
Y iV' \  J /.-Ч>/ /

u i \
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П и п е р  - зеленчуци цели, 
пресни,здрави, чисти, с 
характерни за сорта форма и 
оцветяване, с незасъхнал връх, 
с плододръжка и без повишена 
влажност

Наредба 
9/16.09.201 1 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 1,60

63
Д о м а т и  - чисти, кръгли, 
гладки или ръбести с форма 
типична за сорта.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В дървени 
или

пластмасо 
ви касетки

01 Юни - 31 
Октомври 1 1.00

64

К а р т о ф и  к ъ с н и  - с външен 
вид клубени - цели, здрави, 
чисти, непозеленели, 
непокълнали, еднородни по 
окраска и форма . Първо 
качество.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо

ви

01 Ноември - 
3 1 Май 1 0,75

65

К а р т о ф и  р а н н и  п р е с н и  -  I
качество; да 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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо

ви

01 Юни - 31 
Октомври 1 0,95

66

З е л е  б и л о  - цели зелки, 
пресни, - незавехнали, здрави, 
чисти, напълно оформени, 
плътни,ненапукани, с 
характерна форма и големина 
и окраска за сорта. Не се 
допуска влага.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В чисти и 
здрави 
касетки 

или
полиетиле 

нови 
чували. 
Изисква 
се да са 

сортирани 
от едно 

качество и 
един сорт.

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 0,75

67

З е л е  б я л о  - цели зелки, 
пресни, - незавехнали,здрави, 
чисти, напълно оформени, 
плътни, ненапукани, с 
характерна форма и големина 
и окраска за сорта. Не се 
допуска влага

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и 11арсдба 
16/28.05.2010 

г.

7
__________

кг

/1

В чисти и 
здрави 
касетки 

или
полиетиле 

нови 
чу-шуи. 

<'"Изиск'йа,\ 
се да'цт '■ 

сортиращ* '

01 Юни - 31 
Октомври

\  : 
|  1

0,5 0.50

■ '*  '  \ \ ' - 1 ^ V -  

/

lj------ / /  л * ^ -----



от едно 
качество и 
един сорт.

68

К р о м и д  л у к  луковици цели, 
здрави, чисти, напълно 
развити, добре оформени, 
узрели с плътна и суха външна 
обвивка (люспа). 1 ювреди от 
болести и механични не се 
допускат.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
дървени, 

пластмасо 
ви касетки 

или
мрежести
торбички.

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 0,50

69

К р о м и д  л у к  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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
дървени, 

пластмасо 
ви касетки 

или
мрежести
торбички.

01 Ноември- 
31 Май 0,5 0,70

70

Т и к в и ч к и  - дължина на плода 
от 15 до 25 см. без механични 
повреди с месеста част - сочна, 
крехка, незагру бяла, с типично 
за сорта оцветяване, с едва 
оформени дребни некожести 
семки.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
пластмасо 

ви каси 
или

полиетиле
нови

чували

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,00

71

Т и к в и ч к и  - дължина на плода 
от 15 до 25 см. без механични 
повреди с месеста час г - сочна, 
крехка, незагрубяла, с типично 
за сорта оцветяване, с едва 
оформени дребни некожести 
семки.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и 11аредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
пластмасо 

ви каси 
или

полиетиле
нови

чували

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 1,80

72

К а р ф и о л  п р е с е н  -  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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

------ — у ----------

кг

В насипно 
състояние, 

в
пластмасо 

ви или 
дървени 
касети

01 Ноември - 
31 Май 1 1,92

У
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Б р о к о л и  -  да притежават 
всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или 
зърговския 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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

I

кг

В насипно 
състояние, 

в
пластмасо 

ви или 
дървени 
касети

01 Ноември - 
3 1 Май 1 2,10

74

Ц в е к л о  ч е р в е н о  -  добре 
почистени от пръстта здрави 
гранули, без наранявания и 
загнивания по повърхността

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
найлонови 
чували с 
етикет

01 Ноември- 
3 1 Май

1 1,50

75

М о р к о в и  п р е с н и  - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, 
гладки,здрави, неразклонени, 
чисти с типична за сорта 
форма.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и 11аредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо 
ви касетки

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 0,75

76

М о р к о в и  п р е с н и  - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, 
гладки,здрави, неразклонени, 
чисти с типична за сорта 
форма.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо 
ви касетки

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 0,75

77

М а г д а н о з  - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010

г.

бр

В
полиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг

01 Ноември- 
3 1 Май 0,5 2,20

78

М а г д а н о з  - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от тях.

11аредба 
9/16.09.2011 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

04 ТЗ
I

В
полиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг.

01 Юни - 31 
Октомври 0.5 2,20

79

Л и м о н и  - свежи, чисти, 
здрави, добре оформени и 
узрели плодове, без вредители 
и повреди предизвикани ог 
тях.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

J--------- s ------------

кг.

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касетки 

или
пластмасо

ви
кошнички 

1 с мрежа.

01 Ноември- 
3 1 Май 0,5 2.20
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Л и м о н и  - свежи, чисти, 
здрави, добре оформени и 
узрели плодове, без вредители 
и повреди предизвикани от 
тях.

Наредба 
9/16.09.201 1 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 2,20

81

Ц е л и н а  - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
иолиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг.

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 1,50

82

Ц е л и н а  - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от тях.

1 (аредба 
9/16.09.2011 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
полиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,60

83

К о п ъ р  - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от тях.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

С-
ю

В
полиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг

01 Ноември - 
31 Май 0,5 2,20

84

К о п ъ р  - връзки от свежи, 
чисти,здрави, зелени, добре 
оформени листа, без 
вредители и повреди 
предизвикани от з ях.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

бр.

В
полиетиле

нови
чували на 
връзки по 

1 кг

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 2,20

85

К и в и  - 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 
9/16.09.201 1 I.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касетки 

или
пластмасо

ви
кошнички 
с мрежа.

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 1.50

86

К и в и  - плодове - свежи, цели, 
чисти, здрави, типични за 
сорта, нормално развити, с 
оцветяване характерно за 
плода. Повреди от болести и 
вредители и механични не се

1 (аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касезки 

или
пластмасо

ви

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,50

У
кош НИЙЗСТГ
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88 

89

Я б ъ л к и  п р е с н и -  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 продуктът запазва 
основните си характеристики 
по отношение на качеството, 
съхраняването и търговския 
му вит в опаковката.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010

кг

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касетки 

или
пластмасо

ви
кошнички 
с мрежа, 
касетки 

или в 
мрежести 
потребите 

леки 
опаковки

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 1,40

Я б ъ л к и  п р е с н и -  клас първи, с 
добро качество -  цели, свежи 
здрави, чисти, нормално 
развити, с типична форма и 
оцветяване, с цели дръжки, оез 
вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без 
никакъв чужд мирис и/или 
вкус, да притежават всички 
основни характеристики и 
свойства, типични за copra 
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 
9/16.09.201 1 г.

и 11аредба 
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 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,20

Б а н а н и  - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без за гнил и части, с 
типична форма и оцветяване, 
да са напълно узрели, но не 
презрели.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В кашони

оригинали
и

опаковки.

01 Ноември - 
3 1 Май 0,5 2,00

90

Б а н а н и  - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без загнили части, с 
типична форма и оцветяване, 
да са напълно узрели, но не 
презрели.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В кашони

оригинали
и

опаковки.

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 2.00

91

П о р т о к а л и  - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без загнили части, с 
типична форма и оцветяване, 
без остатъци от средства за 
опппя с впелители и болести.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В
мрежести
потребите

л
У/  о 4-- OriAfeftJttT

H s u __,

01 Ноември- 
3 1 Май
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П р а з  -  добре оформени и 
еднакви по дебелинаетръкове 
праз, с дебелина в диаметър не 
по-малко от 3 см.

11аредба 
9/16.09.20! 1 1.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

КГ

Оформени 
връзки, 

опаковани 
със стреч 

фолио

01 Ноември - 
3 1 Май

0,5 1,50

93

П р а з  -  добре оформени и 
еднакви по дебелина стръкове 
праз, с дебелина в диаметър не 
по-малко от 3 см.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

Оформени 
връзки, 

опаковани 
със стреч 

фолио

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,50

94

П ъ п е ш и  - 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 
9/16.09.201 1 г.

и 11аредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В дървени 
касетки за 
зеленчуци

01 Юни - 31 
Октомври 1 1,30

95

Т и к в и  - плодове - цели, 
свежи, здрави, чисти, узрели, с 
характерна за съответния сорт 
големина, форма и оцветяване 
на кората, с или без 
плододръжки, без 
повърхностна влага, маса на 
плода не по-малко ог 3-4 кг.

Наредба 
9/16.09.2011 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг
В

пластмасо 
ви каси.

01 Ноември - 
3 1 Май 1 0,80

96

К а й с и и  п р е с н и  - 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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо 
ви касетки

01 Юни - 31 
Октомври 1 1,40

97

П р а с к о в и  п р е с н и  - 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 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

кг

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо 
ви касетки

01 Юни - 31 
Октомври 1 1,40

98

Н е к т а р и н и  - плодове - цели, 
пресни,здрави, чиеги. 
напълно развити, с характерна 
за сорта форма и оцветяване. 
Повреди механични и от 
болести не се допускат. Размер 
на плода по най-големия 
диаметър: немъхести - 50 до 
56 мм. Загнили плодове не се 
попхекат.

Наредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010 

г.

/

кг

__ I L a

В насипно 
състояние 
в дървени 

или
пластмасо
зш-1?8ес$1<и

с / —г'2..^

01 Юни - 31 
Октомври 1 1,40
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Мандарини - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, е типична форма и 
оцветяване, е цели дръжки, оез 
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. ________

11

10'

102

К р у ш и  - 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 продуктът запазва 
основните си характеристики 
по отношение на качеството, 
съхраняването и търговския 
му вид в опаковката.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и Наредба 
16/28.05.2010

К р у ш и  - 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 продуктът запазва 
основните си характеристики 
по отношение на качеството, 
съхраняването и търговския 
му вид в опаковката^

А в о к а д о  - цели, здрави, 
чисти, нормално развити, с 
типична форма и 
оцветяване, характерно за 
плода.

11аредба 
9/16.09.201 1 г.

и 11аредба 
16/28.05.2010

Наредба 
9/16.09.201 I I .

и Наредба 
16/28.05.2010 

[.

кг

кг

кг

11аредба 
9/16.09.201 1 
г. и Наредба 
16/28.05.2010

кг

г.

В
мрежести 
потребите 

леки 
опаковки.

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касетки

В насипно 
състояние 

в
пластмасо

ви
касетки.

01 Ноември 
3 1 Май

1,50

01 Ноември 
31 Май 0,5 2.10

В насипно 
състояние 

в
пластмасо 
ви касетки 

или
кашони

01 Юни - 31 
Октомври 0,5 1,50

01 Ноември 
3 1 Май 0.5 3,50



В насипно

Авокадо - цели, здрави, чисти.
Наредба състояние

9/16.09.2011 г. В 01 Юни - 31 0,5 3,50нормално развити, с типична и Наредба кг пластмасо Октомври
форма и оцветяване. 16/28.05.2010 ви касетки
характерно за плода. I . или

кашони. ----- --------------— —  -------

В с и ч к и  цени  се  п о со ч ва т  д о  вт о р и я  т а к  с ле д  д е с е т и ч н а т а  ш и е  т ая.

Дата: 14.02.2018 г. ПОДПИС: 7*....
сенЛХеновУправител)



№ Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка Период на 
доставка Точки

Ед. цена без ДДС  
за посочената 

мерна единица 
(мярка) за 

посочения период

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 №9/16.09.2011г. кг Чували от 50 кг 01 Януари- 

31 Декември 1 0,89

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

Утвърдени стандарти, 
съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.
бр. Целуфанов 

плик по 650 гр.
01 Януари - 
31 Декември 1 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 /16.09.2011г.

кг
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 12,96

4

Пуешко бутне 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 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

--- rJ.__________________

кг.
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 4,73



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 /16.09.2011 г.

кг
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 13,26

6

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 на бутчето от 250-350 гр. 
Външен вид -  бледожълт, без 
механични повреди.

Утвърдени стандарти или 
технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

кг
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 6,71



7

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 

производителя, съобразно 
Наредба

№6/15.08.2011г./10.08.2011г

кг

(

Единична 
опаковка 

полиетиленова 
торба по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 7,67

8 Пилешко филе - замразено без кост

Утвърдени стандарти или 
технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №6/15.08.2011г.

кг

Единична 
опаковка 

полиетиленова 
торба по 1 кг ± 

0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 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 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

кг
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 12,21

10 Свински шол - натурален, без 
допълнителна обработка

Утвърдени стандарти или 
технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.2011г.

кг
полиетиленови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 7,03

11 Агнешко месо - натурално,без 
допълнителна обработка

Утвърдени стандарти или 
технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба>£^716.09.2011г.

кг
Полиетиленови 
пликове по 3 кг

±0.2 / ,
I I  ̂  II С

01 Януари - 
Декйййфи

А__<-Ь _U M

2 11,64

J_______________



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

на производителя, 
съобразно Наредба № 9 

/16.09.2011г.
кг

полиети ови 
пликове по 1 кг 

±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2 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 полиетиленови 
торби от 12 кг

01 Януари - 
31 Декември 2 29,10

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 полиетиленови 
торби от 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 6,88

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 полиетиленови 
торби от 7 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 9,30

16

Риба Мерлуза - филе-замразено на 
блок при температура -18 °С, 
изчистена, без глави, здрава със 
за-пазена 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 полиетиленови 
торби оъ-Ьчд^

If * /  .£ЕГ 
( (§ /  /?..> 
11 С. У <2г_____Ц сА <*> ^

01 Януари- 
>31 Декември 1 7,52



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.

Б Д С  1 5 : 2 0 1 0  и л и  Т Д  

е к в и в а л е н т н а  Б Д С ,  

с ъ о б р а з н о  Н а р е д б а  

№ 9 / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1  г .

кг В кутии по 8 кг 01 Я н у а р и  -  

3 1  Д е к е м в р и
1 8,89

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. Сухо вещество не по- малко 
от 58 %, масленост в сухото вещество 
-  45 %. Срок на зреене -  60 дни.

Б Д С  1 4 : 2 0 1 0  и л и  Т Д  

е к в и в а л е н т  н а  Б Д С  

с ъ о б р а з н о  Н а р е д б а  

№ 9 / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1 г .

кг Полиетиленови 
опаковки до 1 кг

0 1  Я н у а р и  -  

3 1  Д е к е м в р и
1 12,93

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

Т е х н о л о г и ч н а т а  

д о к у м е н т а ц и я  н а  

п р о и з в о д и т е л я  и л и  

е к в и в а л е н т  с ъ о б р а з н о  

Н а р е д б а  № 9 / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1  г .

кг Полиетиленови 
опаковки по 5 кг

0 1  Я н у а р и  -  

3 1  Д е к е м в р и
1 3,08

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

Т е х н о л о г и ч н а т а  

д о к у м е н т а ц и я  н а  

п р о и з в о д и т е л я ,  с ъ о б р а з н о  

Н а р е д б а  №  9 / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1 г .

кг в целофанови 
пликове по 1 кг

0 1  Я н у а р и  - 
3 1  Д е к е м в р и

1

----X-----------

17,30



21

Прясно мляко 3,6% масленост, 
еднородна течност без утайка, цвят- 
бял със слабо кремав отенък, вкус- 
слабо сладникьв без страничен 
привкус, мирис-специфичен, първо 
качество суровина. Сух обезмаслен 
остатък - не повече от 8,5 %. 
Етикетирано на български език.

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

л.

(

Тетрапак кутии 
литър

01 Януари - 
31 Декември 1 1,64

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
Пластмасова 
кофичка до 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,88

23

Яйца кокоши, клас „А”- L, черупка 
нормална, чиста, неповредена, здрава, 
с тегло 0,050 кг. Със задължителна 
маркировка на всяко яйце съгласно 
Наредба №1/01.2008г. Доставени 5 
дни след датата на производство

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

01 Януари - 
31 Декември 1 0,23

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 /16.09.2011 г.

л.
Пластмасови 
бутилки по 1 

литра
/У ■' •• i,

------ 7Т* . -

01 Януари - 
31 Декември

_______ А\Ч

1

'

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 %.

(

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.2011г.

кг

(

в целофанови 
пликове по 1 кг.

01 Януари - 
31 Декември 1 1,13

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

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011 г.

бр.
Целуфанови 
опаковки по 

0.400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

----------X-----

0,78

/ /



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.

{

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.2011г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 0,78

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.

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 0,78

29

Юфка домашна - 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 целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 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,
N АС 19 7,8% mil/kg

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.20 Пг.

кг в полиетиленови 
пликове по 1 кг.

~ ~~~ -

01 Януари - 
31 Декември 1 0,46



31

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

Т ехнологичната 
документация на 
производителя.

бр.

В целуфанова 
единична 

опаковка по 
0,330 кг 

поставени в 
картонен кашон

01 Януари - 
31 Декември 1 0,75

32

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

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

кг

в целуфанов 
плик по 1 кг, в 
найлонов стек 

по 10 кг

01 Януари - 
3! Декември 1 2,27

33

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 1 5,82

34 Ванилия -  съдържание на ванилиев 
прах 100 %

Технологичната 
документация на 
производителя

бр.
пликчета от 

пергаментова 
хартия по 0,2 гр.

01 Януари- 
31 Декември 1 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 .
/  ̂ Целуфашори 
^пякрвк^що^ кг

sLM. )?1
01 Януари - 
31 Дек&мд&у 1 2,43



36 Джоджен - добре изсушен без чужди 
примеси

,'ех.нологичната 
документация на 
производителя

кг в целуфа..ови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 5,63

37

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

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.20 Пг.

кг в целуфанова 
опаковка по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 4,65

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 №9/16.09.2011г.

кг
в хартиени 

пликове по 0,500 
кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,22

39
Нишесте бяло царевично- 100 %,
без оцветители, натурално, без 
страничен привкус на плесен

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011 г.

бр.
в хартиени 

пликове по 0,060 
кг

01 Януари - 
31 Декември 1 0,16

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 №9/16.09.2011 г.

кг
в целуфанова 
торбичка по 

0,500 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,84

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

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9 /16.09.2011г.

кг.
в целуфанова 

опаковка по 1 
кг

01 Януари - 
31 Декември 1 4,13

42

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

Технологичната 
документация на 
I ipo из водител я

кг целусЬайови// С.пликове по 1 кг4
1Г Q./ с  •/ д-I F - -------  г

'Л1 Януари - 
31'Декември,
щ ......

>

1—..-----------

4,37



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

Г ехнологичната 
документация на 
производителя

бр.

целуфг зо 
пликче 0,100 кг 

в картонена 
кутийка

01 Януари - 
31 Декември 1 0,12

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

бр.
В стандартна 
опаковка на 

производителя

01 Януари - 
31 Декември 1 0,12

45 Нахут

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,44

46 Киноа

Технологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба №9/16.09.2011г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1 2,91

47 Елда
Технологичната 
документация на 
производителя

бр. 0,400кг. 01 Януари - 
31 Декември 1 1,80

Замразени и преработени плодове и 
зеленчуци

48 Замразени Броколи - добре 
оформени, не смачкани. Наредба 9/16.09.2011 г. кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 2,15

49 Замразена Царевица - едри, добре 
оформени зърна, не смачкани. Наредба 9/16.09.2011 г. кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,73

50 Замразен карфиол - добре оформени, 
не смачкани. Наредба 9/16.09.2011 г.

/1

кг

В _
полиетиленова 
цликове по^Д'

)р>

01 Януари.
31 Декемвдй 1

-------------------

2,67



51 Замразени тиквички - добре 
оформени, не смачкани.

Наредба 9/16.09.2011 г. кг

в
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 1,63

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

Наредба 9/! 6.09,2011 г. кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 2,58

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
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 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 9/16.09.2011 г. кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

*".....  ■<------------

01 Януари - 
31 Декември

•-------- 7̂ — ---

1

-------------

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

Наредба №9/16.09.2011г. кг

------ ....... - -

В
полиетиленови 
торби по 2,5 кг.

01 Януари - 
31 Декември 1 2,63

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
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1 2,69

S I
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 1,53

58

Конфитюр разни- /ягода, малина, 
къпина, горски плодове и др./желиран 
продукт с равномерно разпределени 
плодове, не се допуска захаросване, 
пяна, мехурчета от въздух, наличие на 
семки, костилки и плодови кожици, 
цвят -  характерен за плода. 
Съдържание на плод над - 60 % от 
общата маса, захар - под 50%, 
киселинност от 0,3 до 1,3%. Първо 
качество

Т ехнологичната 
документация на 

производителя, съобразно 
Наредба № 9 /16.09.2011г.

бр.
Стъклени 

буркани от 0,610 
кг

01 Януари - 
31 Декември 1 4,00



5 9

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.

(

Т е х н о л о г и ч н а т а  

д о к у м е н т а ц и я  н а  

п р о и з в о д и т е л я ,  с ъ о б р а з н о  

Н а р е д б а  №  9  / 1 6 . 0 9 . 2 0 1 1 г .



Стъклени 
буркани по 

0.680кг.

0 1  Я н у а р и  -  

3 1  Д е к е м в р и


