Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Поръчката е за доставки на хранителни продукти, подробно изброени по-долу в
обособени позиции. Продуктите следва да отговарят на посочените изисквания за качество,
начин на опаковка и др.
I. ХЛЯБ, ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ПРЕСНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ
№

1.

2.

3.

4.

5.

Вид хранителни стоки
Хляб „Добруджа” тип 700 - 0,700 кг:
нарязан на филийки, опакован в
индивидуални полиетиленови пликове;
форма продълговата без странични
издутини и деформации; повърхност гладка без механични замърсявания,
изпичане – добро, среда – без признаци
на клисавост, равномерно оцветена, да
не лепне и да не е влажна на пипане
след третия час от изпичането;
шупливост – равномерна; еластичност
–
след
натискане
възстановява
първоначалната си форма; вкус и мирис
– приятни и свойствени за този вид
хляб, без страничен привкус и мирис;
хрускане при сдъвкване – да не се
усеща
Кус-кус - 0,400 кг - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без признаци на
недобро омесване; мирис - свойствен
без неприсъщи миризми; вкус –свойствен, без горчивина, застоялост и друг
страничен привкус.
Фиде - 0,400 кг - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без признаци на
недобро омесване; мирис - свойствен
без неприсъщи миризми; вкус свойствен, без горчивина, застоялост и друг
страничен привкус.
Макарони - 0,400 кг - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без признаци на
недобро омесване; мирис - свойствен
без неприсъщи миризми; вкус свойствен, без горчивина, застоялост и друг
страничен привкус.
Юфка - 0,400 кг - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без признаци на
недобро омесване; мирис - свойствен
без
неприсъщи
миризми;
вкус
свойствен, без горчивина, застоялост и

Стандарт

Мярка

ТД на
производителя

бр.

Опаковка

В пластмасови
касети

ТД на
производителя

кг

В целофанени пликове по 0,400 кг

ТД на
производителя

кг

В целофанени пликове по 0,400 кг

ТД на
производителя

кг

В целофанени пликове по 0,400 кг

ТД на
производителя

кг

В целофанени пликове по 0,400 кг

друг страничен привкус.
Вид хранителни стоки
Спагети - 0,400 кг - цвят бял до
жълтеникав, еднакъв, без признаци на
недобро омесване; мирис - свойствен
6.
без
неприсъщи
миризми;
вкус
свойствен, без горчивина, застоялост и
друг страничен привкус.
Грис - 0,500 кг - цвят бял до кремав,
без наличие на тричени части; мирис 7. специфичен за пшеничния грис, без
мирис на плесен и запарено; хрускане
при сдъвкване да не се усеща
Баници - 0,160 кг. Повърхност –
неравномерна
горна
повърхност,
добре изпечена, без прегаряне. Цвят –
8. кремаво жълт до червенокафяв. Вкус и
мирис – приятни, характерни за състава. Не се допускат странични привкус
и мирис, чужди примеси и гранливост,
патогенни микроорганизми и плесени
Кифли със сладко - 0,140 кг
Външен вид за кифли – форма –
правилна – права, дългообразна, кръгла или елипсовидна; повърхност –
горната повърхност е гладка, с тънка
9.
добре изпечена кора – за изделията с
поръска – с равномерно поръсване;
цвят светлокафяв до червенокафяв,
равномерен или преливащ се без
прегаряния
Кифли с мармалад - 0,140 кг
Външен вид за кифли – форма –
правилна – права, дългообразна, кръгла или елипсовидна; повърхност –
горната повърхност е гладка, с тънка
10.
добре изпечена кора – за изделията с
поръска – с равномерно поръсване;
цвят светлокафяв до червенокафяв,
равномерен или преливащ се без
прегаряния.
Кифли с шоколад - 0,140 кг
Външен вид за кифли – форма – правилна – права, дългообразна, кръгла
или елипсовидна; повърхност – горната повърхност е гладка, с тънка добре
11.
изпечена кора – за изделията с
поръска – с равномерно поръсване;
цвят светлокафяв до червенокафяв,
равномерен или преливащ се без
прегаряния.
№

Стандарт

Мярка

ТД на
производителя

кг

В целофанени
пликове по 0,400 кг

ТД на
производителя

кг

В целофанови
пликове по 0,500 кг

ТД на
производителя

ТД на
производителя

ТД на
производителя

ТД на
производителя

бр.

бр.

бр.

бр.

Опаковка

В тави, съгласно заявката, като могат да
бъдат опаковани с
фолио или полиетиленови (микротенови)
пликове

В тави, съгласно
заявката, като могат
да бъдат опаковани с
фолио или полиетиленови (микротенови)
пликове

В тави, съгласно
заявката, като могат
да бъдат опаковани с
фолио или полиетиленови (микротенови)
пликове

В тави, съгласно
заявката, като могат
да бъдат опаковани с
фолио или полиетиленови (микротенови)
пликове
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№

Вид хранителни стоки
Стандарт
Рогчета - 0,100 кг
Външен вид за рогчета – форма –
правилна – права, дългообразна
повърхност – горната повърхност ТД на
12.
е гладка, с тънка добре изпечена производителя
кора – за изделията с поръска – с
равномерно
поръсване;
цвят
светлокафяв без прегаряния.
Пасти - 0,100 кг
ТД на
13. В свеж вид и приятен аромат, с
производителя
ненарушена цялост.

Еклери - 0,100 кг
ТД на
14. В свеж вид и приятен аромат, с
производителя
ненарушена цялост.

Негърчета - 0,070 кг
ТД на
15. В свеж вид и приятен аромат, с
производителя
ненарушена цялост.
Вафли - шоколадови от 0,055 кг 16. свеж вид, приятен аромат, с
ненарушена цялост.
Суха паста от 0,038 кг - свеж вид,
17 приятен аромат, с ненарушена
цялост.
Кроасани от 0,065 кг - шоколад,
18 карамел, ягода - свеж вид, приятен
аромат, с ненарушена цялост.
19
20

21

Тесто от 1 кг – добра еластичност
Кори за баница – 0,500 кг точени
с добра еластичност ненарушена
опаковка
Бисквити тип закуска или
еквивалент – 0,330 кг повърхност
релефна характерна за асортимента, цвят от светлобежов до светлокафяв, повърхност при счупване с
ясна изразена пореста структура,
вкус и мирис – приятни, без страничен привкус

ТД на
производителя

Мярка

бр.

бр.

бр.

бр.

Опаковка
В тави, съгласно
заявката, като могат да
бъдат опаковани с фолио
или полиетиленови
(микротенови) пликове
В тави, съгласно
заявката, като могат да
бъдат опаковани с фолио
или полиетиленови
(микротенови) пликове
В тави, съгласно
заявката, като могат да
бъдат опаковани с фолио
или полиетиленови
(микротенови) пликове
В тави, съгласно
заявката, като могат да
бъдат опаковани с фолио
или полиетиленови
(микротенови) пликове

бр.

Единично опаковани в
ПВЦ

ТД на
производителя

бр.

Единично опаковани в
ПВЦ

ТД на
производителя

бр.

Единично опаковани в
ПВЦ

ТД на
производителя

кг

Единично опаковани в
ПВЦ

ТД на
производителя

бр.

Единично опаковани в
ПВЦ

ТД на
производителя

бр.

Единично опаковани в
ПВЦ
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II. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Вид хранителни стоки
Прясно мляко 3% масленост - еднородна
течност без утайка; цвят бял със слабо
кремав оттенък; вкус - слабо сладникав без
страничен привкус; мирис - специфичен.
Сух обезмаслен остатък не повече от 8,5 %.
Етикетирано на български език.
Кисело мляко 2% масленост - цвят бял с
различни нюанси на кремав оттенък; вкус и
аромат - свойствен, приятно млечнокисел.
Етикетът с фирмения знак на да е върху
капачките на всяка опаковка, където са
отразени дата на годност, партида и
температура на съхранение. Сухо вещество
– от 8,5% до 18%.
Сирене краве - бяло саламурено (без
саламурата) - 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.
Сирене краве - бяло саламурено (без
саламурата) - 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.
Кашкавал от краве мляко - вкус, мирис и
аромат - специфични за узрял кашкавал без
страничен привкус и мирис. Кашкавалът да
бъде бъде опакован във вакуумирани
полиетиленови опаковки. Сухо вещество не
по- малко от 58 %, масленост в сухото
вещество – 45 %. Срок на зреене – 60 дни.
Краве масло - масленост - най-малко 82%
и водно съдържание - не повече от 16% цвят светложълт до бял; мирис специфичен.
Крема сирене - вкус, мирис и аромат
специфични за крема сирене без страничен
привкус и мирис.
Топено сирене - вкус, мирис и аромат специфични за топено сирене, без страничен привкус и мирис.
Сладолед - вкус и мирис - ясно изразени,
специфични за съответния вид; глазура -

Стандарт

Мярка

ТД на
производителя

л

Опаковка

В полиетиленови
пликове по 1 л

ТД на
производителя

бр.

В пластмасови кофички по 0,400 кг

ТД на
производителя

кг

В метални кутии
по 15 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
опаковки по 1 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
опаковки по 1 кг

ТД на
производителя

бр.

Във фолио по
0,125 кг за бройка

ТД на
производителя

бр.

Във фолио по
0,125 кг. за бройка

ТД на
производителя

бр.

ТД на
производителя

бр.

В полиетиленови
опаковки по 0,140
кг
В пластмасови
опаковки по 0,100
4

еднородна, равномерно разпределена.
№

Вид хранителни стоки
Руска салата - свеж вид и приятен
10.
аромат.
Салата “Снежанка” - свеж вид и приятен
11.
аромат.
Кисело плодово мляко - вкус и мирис
12.
специфичен за съответния вид.

кг
Стандарт
Мярка
Опаковка
ТД на
Пластмасови
бр.
производителя
кутии по 1 кг
ТД на
Пластмасови
бр.
производителя
кутии по 1 кг
ТД на
В пластмасови кобр.
производителя
фички по 0,200 кг

III. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вид хранителни стоки
Мляно месо кайма смес 60% телешко и
40% свинско месо охладено - външен вид
- хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо и тлъстини; цвят бледокафяв до червен; вкус умерено солен;
мирис - свойствен за прясно месо.
Кренвирши свински 100 % - чиста гладка
повърхност
без
петна, повреди
и
необичайни грапавини; цвят кафяво –
червеникав; мирис - специфичен и приятен.
Кренвирши телешки диетични 100 %
телешко месо - чиста гладка повърхност
без петна, повреди и необичайни грапавини; цвят розово-червен; сухожилие и лой
не се допускат; мирис - специфичен и
приятен.
Луканков салам – светлочервен до
тъмнокафяв цвят, равномерно разпределени
парченца с месо, с размер 2-5 мм, с бял или
бледорозов цвят, без сухожилия, лой или
фасции
Прясна наденица (40 % свинско и 60 %
телешко месо) - охладена, без повреди и
необичайни грапавини, без петна и празнини под обвивката; цвят - червен, мирис и
вкус - свойствен за прясна наденица.
Пастет от птиче месо - цвят - еднороден,
характерен за вида; еднородна смляна маса
без отделяне на течност и въздушни
мехурчета; вкус и мирис - приятни,
специфични.
Салам шпеков - сух (40 % свинско и 60
% телешко месо) - външна повърхност
чиста, леко набръчкана без петна и
грапавини по обвивките с кафяво- червеникав цвят; мирис - свойствен с едва
доловим дъх на дим; вкус - специфичен с
едва доловим дъх на дим.

Стандарт

Мярка

Опаковка

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
торбички по 1 кг

кг

В полиетиленови
торбички по 1 кг

кг

В полиетиленови
торбички по 1 кг.

ТД на
производителя

кг

Единично
опаковани
ПВЦ

ТД на
производителя

кг

В тарелки по 1
кг.

ТД на
производителя

бр.

В метални кутии
по 0,140 кг

ТД на
производителя

кг

В каси

ТД на
производителя

ТД на
производителя

в
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№

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Вид хранителни стоки
Свински шол без кост (замразен) - състои
се от полуципестия мускул, включително и
дисталните му части, не се допуска наличие
на сланина.
Свински котлет (замразен) – само с
ребрена кост, без сланина. Дължина на
реброто до 6 см., от екстра качество месо.
Мирис и цвят – свойствени.
Телешки шол без кост (замразен) - състои
се от полуципестия мускул, включително и
дисталните му части, не се допуска наличие
на мазнини.
Кебапчета (40 % свинско и 60 % телешко
месо) - охладени, външен вид - чиста
гладка повърхност без разкъсвания; цвят бледо кафяво - червен; мирис и вкус свойствен.
Кюфтета (40 % свинско и 60 % телешко
месо) - охладени, външен вид - чиста
гладка повърхност без разкъсвания; цвят бледо кафяво - червен; мирис и вкус свойствен.
Русенско варено - добре еднородно смляна
желирана маса с червеникав цвят, вкус и
мирис характерни за продукта.
Сатленка (60 % свинско и 40 % телешко
месо) - охладена, без повреди и необичайни
грапавини, без петна и празнини под
обвивката; цвят - червен; мирис специфичен и приятен.
Агнешки комплект (замразен) - да
съдържа бял, черен дроб, сърце и бъбрек,
без черва и шкембе. Добре почистени със
специфичен цвят и мирис, свеж вид.
Пилешки бутчета (долни, замразени) външен вид бледожълти без механични
повреди с нето тегло около 0,150 кг за брой.
Пилешки бутчета (горни, замразени) външен вид бледожълти без механични
повреди с нето тегло около 0,150 кг за брой.
Пилешки шишчета (охладени) - Парченца
бяло пилешко месо без кожа, нанизани на
дървено шишче, полуфабрикат – 0,100
кг/бр. Външен вид - свеж, мирис специфичен за прясно месо.
Пилешки дробчета (замразени) - без
допълнителни дреболии и мазнини,
специфичен мирис и свеж вид.

Стандарт

Мярка

Опаковка

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

бр.

По 50 бр. в тарелка по 0,060 кг
за 1 бр.

ТД на
производителя

бр.

По 50 бр. в тарелка по 0,060 кг
за 1 бр.

ТД на
производителя

бр.

В метални кутии
по 0,140 кг

ТД на
производителя

кг

В каси по 10 кг
или в пликове по
1 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

кг

ТД на
производителя

кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

В полиетиленови
пликове с нето
тегло от 1 кг
В полиетиленови
пликове с нето
тегло от 1 кг
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Пилешко филе (замразено) по 0,100 кг за
ТД на
20. бр. - външен вид свеж, мирис специфичен
производителя
за прясно месо, без разкъсвания.
№

Вид хранителни стоки

Свински
дроб
(замразен)
без
21. допълнителни дреболии и мазнини,
специфичен мирис и свеж вид.
Телешко шкембе – добре почистено, със
22.
специфичен цвят и мирис, свеж вид
Шунка (100 % свинско месо) – чиста
гладка повърхност без петна, повреди и
23.
необичайни грапавини; цвят червеникав;
мирис – специфичен и приятен.

Стандарт
ТД на
производителя

кг
Мярка
кг

ТД на
производителя

кг

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг
Опаковка
В полиетиленови
пликове по 1 кг
В полиетиленови
пликове по 1 кг
В разфасовки по
1 кг в
полиетиленови
пликове.

IV. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРЕСНИ И ЗАМРАЗЕНИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид хранителни стоки
Ябълки пресни: клас първи; да бъдат 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.
Лимони – плодове – свежи, цели, здрави, чисти,
нормално развити, без загнили части, с типична
форма и оцветяване, без остатъци от средства за
борба с вредители и болести.
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.

Стандарт

Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ

Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ
Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ
Наредба
Банани – плодове – свежи, цели, здрави, чисти,
16/28.05.2
нормално развити, без загнили части, с типична
010 г. на
форма и оцветяване, да са напълно узрели.
МЗХ
Киви – плодове – свежи, цели, чисти, здрави,
Наредба
типични за сорта, нормално развити, с
16/28.05.2
оцветяване характерно за плода. Повреди от
010 г. на
болести и неприятели и механични не се
МЗХ
допускат.
Кайсии пресни – плодове – цели, свежи, здрави,
Наредба
чисти, нормално развити, с типични за сорта
16/28.05.2
форма и оцветяване, със и без плододръжки.
010 г. на
Набити, наранени, смачкани, разкъсани и
МЗХ
нагниване не се допуска.

Мярка

Опаковка

кг

В насипно състояние в пластмасови касетки; в мрежести
потребителски
опаковки

кг

В мрежести
потребителски
опаковки

кг

В мрежести
потребителски
опаковки

кг

В кашони –
оригинални
опаковки

кг

кг

В насипно състояние в пластмасови касетки
В насипно състояние в дървени или
пластмасови
касетки
7

№

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Вид хранителни стоки
Праскови пресни – плодове – цели, пресни,
здрави, чисти, напълно развити, с характерна за
сорта форма и оцветяване. Повреди механични и
от болести не се допускат. Загнили плодове не се
допускат.
Дини пресни – плодове недозрели не се
допускат, плодове цели, здрави, чисти,
ненапукани, ненабити с характерна за сорта
форма. Тегло на един брой от 2.5 кг до 4 кг.
Пъпеши пресни – неуродливи, с малки
отклонения в оцветяването на кората, с
незначително замърсяване от почвата, плодове в
беритбена зрялост, характерна за сорта.

Грозде прясно – гроздове – цели. Нормално
развити и типични за дадения сорт; цвят –
типичен за гроздето, повреди – механични и от
насекоми не се допускат.

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.
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.

Стандарт

Мярка

Опаковка

кг

В насипно състояние в дървени или
пластмасови
касетки

кг

В дървени или
пластмасови
касетки

кг

В дървени касетки за зеленчуци

БДС 151678
или ТД на
производи
теля

кг

В щайги. Във
всяка щайга
трябва да се
поставя грозде
от един сорт,
сортирано по
качество,
големина и
оцветяване

Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ

кг

Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ

кг

В мрежести
потребителски
опаковки

кг

В пластмасови
касетки до 5 кг

кг

В пластмасови
касетки до 3 кг

кг

В пластмасови
касетки до 5 кг

Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ
Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ
Наредба
16/28.05.2
010 г. на
МЗХ

Наредба
Череши – плодове – свежи, цели, здрави, чисти,
16/28.05.2
нормално развити, с типична форма и оцветяване
010 г. на
характерно за плода.
МЗХ
Наредба
Ягоди – плодове – свежи, цели, здрави, чисти,
16/28.05.2
нормално развити, с типична форма и оцветяване
010 г. на
характерно за плода.
МЗХ
Наредба
Сини сливи – плодове – свежи, цели, здрави,
16/28.05.2
чисти, нормално развити, с типична форма и
010 г. на
оцветяване характерно за плода.
МЗХ

В каси
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№

16.

17.

18.

19.

Вид хранителни стоки

Стандарт

Наредба
Домати пресни оранжерийно производство –
16/28.05.2
плодове чисти, кръгли, гладки или ръбести с
010 г. на
форма типична за сорта.
МЗХ
Краставици пресни оранжерийно производство – плодове пресни, цели; чисти без
Наредба
видими следи от препарати, добре оформени, без
16/28.05.2
външни признаци на оплождане с гладка или
010 г. на
грапава повърхност типична за сорта, без
МЗХ
признаци на пожълтяване, сортирани от един вид
или едно качество.
Зеле главесто прясно – цели зелки, пресни, залагерувано зеле – незавехнали, здрави, чисти, Наредба
напълно оформени, плътни, ненапукани, с 16/28.05.2
характерна форма и големина и окраска за сорта. 010 г.
Не се допуска влага.
Тиквички пресни –без механични повреди с
Наредба
месеста част – сочна, крехка, незагрубяла, с
16/28.05.2
типично за сорта оцветяване, с едва оформени
010 г.
дребни некожести семки.

Мяр
- ка
кг

кг

Опаковка
В дървени или
пластмасови
касетки

В дървени или
пластмасови
касетки

кг

В чисти и здрави
касетки. Изисква
се да са сортирани
от едно качество и
един сорт

кг

В дървени или
пластмасови
касетки

20.

Пипер пресен – плодове цели, пресни, здрави,
Наредба
чисти, с характерни за сорта форма и оцветяване,
16/28.05.2
с незасъхнал връх, с плододръжка и без
010 г.
повишена влажност.

кг

21.

Патладжан (син домат) – плодове цели, пресни,
здрави, чисти, с характерни за сорта форма и
оцветяване, с плододръжка и без повишена
влажност.

Наредба
16/28.05.2
010 г.

кг

22.

Моркови пресни – с външен вид – кореноплоди,
Наредба
пресни, правилно оформени, цели, гладки,
16/28.05.2
здрави, неразклонени, чисти с типична за сорта
010 г.
форма.

кг

23.

Картофи късни – с външен вид клубени – цели,
Наредба
здрави, чисти, непозеленели, непокълнали,
16/28.05.2
еднородни по окраска и форма с втърдена
010 г.
кожица и характерна за сорта консистенция.

кг

24.

Картофи ранни пресни – клубени – цели, Наредба
свежи, чисти, без пукнатитини с кремава или 16/28.05.2
розова кожица.
010 г.

кг

В мрежести
торбички или
пластмасови
касетки. Масата
на опакования
пипер не трябва да
превишава 15 кг
В картонени
касетки. Масата
на опакования
патладжан (син
домат) не трябва
да превишава 10
кг
В насипно
състояние в
дървени или
пластмасови
касетки
В насипно
състояние в
дървени или
пластмасови
касетки
В насипно
състояние в
дървени или
пластмасови
касетки
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№

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Вид хранителни стоки

Стандарт

Лук кромид зрял – луковици цели, здрави,
Наредба
чисти, напълно развити, добре оформени, узрели
16/28.05.2
с плътна и суха външна обвивка (люспа).
010 г.
Повреди от болести и механични не се допускат.
ТД на
Маслини – с гладка повърхност, без страничен
производ
вкус и привкус, на цвят черни с размер 101/110 .
ителя
Магданоз пресен на връзки – връзки от свежи, Наредба
чисти, здрави, зелени, външно добре оформени 16/28.05.2
листа.
010 г.
Целина прясна на връзки – връзки от свежи, Наредба
чисти, здрави, зелени, външно добре оформени 16/28.05.2
листа.
010 г.
Копър пресен на връзки – връзки от свежи, Наредба
чисти, здрави, зелени, външно добре оформени 16/28.05.2
листа.
010 г.
Наредба
Лук пресен на връзки – връзки от свежи,
16/28.05.2
здрави стебла и пера, чисти от кал.
010 г

31.

Салати пресни – свеж вид, добре оформена Наредба
листна маса, зелени, не се допускат пожълтели и 16/28.05.2
завехнали.
010 г

32.

Грах замразен – добре оформен, не смачкан

33.

34.

35.

36.

ТД на
производ
ителя
ТД на
Моркови (замразени) – добре оформени, не
производ
смачкани.
ителя
ТД на
Спанак (замразен) – добре оформени кубчета,
производ
не смачкани.
ителя
ТД на
Печен пипер замразен – плодове цели,
производ
изчистени, с характерни за сорта форма и цвят.
ителя
Чесън зрял – луковици цели, чисти, напълно
ТД на
развити, добре оформени, узрели, в плътна и
производ
суха обвивна люспа, не прорасли, не замърсени
ителя
от кал и пръст.

Мяр
ка

Опаковка

кг

В мрежести
торбички. Във
всяка торбичка се
поставя лук от
един и същ сорт,
качество и
големина.

кг

В пластмасови
бидони по 5 кг

кг

На връзки по 1 кг

кг

На връзки по 1 кг

кг

На връзки по 1 кг

кг

На връзки по 1 кг

бр.

В насипно
състояние в
дървени или
пластмасови
касетки.

кг

В полиетилени
пликове по 2,5 кг

кг

В полиетилени
пликове по 2,5 кг

кг

В полиетилени
пликове по 2,5 кг

кг

В полиетилени
пликове по 2,5 кг

кг

В мрежести торбички. Във всяка
торбичка се
поставя чесън от
един и същ сорт,
качество и
големина.
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V. ОЛИО, ОЦЕТ, ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,
НЕВКЛЮЧЕНИ В ОСТАНАЛИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид хранителни стоки
Слънчогледово олио с мазнини
99.9/100 - бистро без утайки; цвят –
светложълт до златистожълт; вкус и
мирис - характерни без странични
привкус и мирис.
Оцет винен - жълто-оранжев до
виненочервен; бистър, без утайка;
кисел вкус, характерен за оцета.
Зрял фасул бял - без начупени зърна и
следи от вредители, чист без наличие на
примеси, да отговаря на първо
качество.
Леща - без начупени зърна и следи от
вредители, чиста без наличие на примеси, да отговаря на първо качество.
Сол йодирана - цвят бял; вкус - чисто
солен; мирис не се допуска; механични
примеси не се допускат.
Червен пипер - външен вид хомогенен прахообразен продукт; вкус
– специфичен за смлян пипер, без
лютивина.

Стандарт

Мярка

Опаковка

ТД на
производителя

л

В пластмасови бутилки по 1 литър

ТД на
производителя

бр.

В пластмасови бутилки по 0,700 л

ТД на
производителя

кг

В целофан по 1 кг
за бройка

ТД на
производителя

кг

В целофан по 1 кг
за бройка

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

ТД на
производителя

бр.

В пликове екструдирани с полиетилен по 0,100 кг за 1
брой
В пликове екструдирани с полиетилен по 0,100 кг за 1
брой

7.

Чубрица суха - добре изсушена без
чужди примеси, мирис и привкус.

ТД на
производителя

бр.

8.

Брашно - пшенично тип 500 - цвят
светлокремав; вкус и мирис - специТД на
фични без страничен привкус на плесен
производителя
и запарено; хрускане при сдъвкване да
не се усеща.

кг

В хартиени
пликове по 1 кг

9.

Чай билков - външен вид на дрогата ситно нарязана; цвят - специфичен;
ТД на
мирис - без страничен мирис.
производителя
В пакетче с филтър по 1,5 гр. в
опаковка

бр.

В пликчета от
филтърна хартия с
или без конец;
филтърните пликчета поставени в
многослоен
пигментно покрит
картон

10.

Ориз - да не е брашнясал и да не
съдържа живи или мъртви вредители.
ТД на
Цвят - бял до кремав, без мирис на
производителя
мухъл и запарено; зелени и неолющени
зърна не се допускат.

кг

В целофан по 1 кг
за бройка
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№

Вид хранителни стоки

Стандарт

Мярка

Опаковка

11.

Пшеница грухана за варене - цвят специфичен за съответния сорт; мирис характерен за прясно пшенично зърно без ТД на
мирис на плесен, запарено и друг производителя
несвойствен мирис; вкус – характерен за
пшенично зърно.

12.

Черен пипер - млян и пресят; цвят - ТД на
кафяв до черен; вкус - парливо-лютив.
производителя

13.

Копър сух - добре изсушен без чужди
примеси, мирис и привкус.

ТД на
производителя

бр.

14.

Целина суха - добре изсушена без чужди
примеси, мирис и привкус.

ТД на
производителя

бр.

ТД на
производителя

бр.

ТД на
производителя

бр.

17.

Дафинов лист - добре изсушен без чужди
ТД на
примеси, мирис и привкус.
производителя

бр.

18.

Кимион - млян

ТД на
производителя

бр.

19.

Чеснов прах

ТД на
производителя

бр.

20.

Ванилия - съдържание на ванилин 100%

ТД на
производителя

бр.

21.

Канела - светлокафяв цвят; вкус - леко
нагарчащ.

ТД на
производителя

бр.

22.

Сода бикарбонат

ТД на
производителя

бр.

23.

Захар кристална - външен вид – бяла,
сухи, неслепени, еднородни кристали с
ТД на
ясно изразени стени; цвят - бял с блясък;
производителя
вкус - сладък; разтворимост - пълна;
чужди примеси не се допускат.

кг

В полиетиленови
пликове по 1 кг

24.

Захар пудра - бяла, суха

ТД на
производителя

кг

В полиетиленови
пликове по 0,500 кг

25.

Халва тахан - цвят кремав до светло- ТД на
бежов; консистенция - лесно режеща се и производителя

бр.

В полиетиленови
пликове по 0,250 кг

15.

Джоджен сух - добре изсушен без чужди
примеси, мирис и привкус.

16.

Магданоз сух - добре изсушен без чужди
примеси, мирис и привкус.

кг

бр.

В целофан по 0,500
кг

Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,050 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за 1 брой
В пликчета от
пергаминова хартия
по 0,002 гр. за
бройка
Във фолирани
пликчета по 0,050 кг
за бройка
Във фолирани
пликчета по 0,100 кг
за бройка
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№

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

трошаща; без страничен привкус и мирис.
Вид хранителни стоки
Нишесте десертно - вкус - специфичен,
прах с включени безвредни бои за хранителни цели, не се допуска смесването
на отделни видове нишесте, боята да
отговаря на аромата на есенцията.
Картофено пюре – сухо - сушени картофени люспи, влага не повече от 10 %,
цвят - бледожълт, специфичен характерен вкус и мирис.
Риба скумрия - филе - здрава със запазена цялост, с естествен цвят, специфичен за дадения вид; мирис след размразяване - характерен за прясна риба,
без признаци на развала.
Риба скумрия с глави - от 0,300 кг до
0.500 кг/бр здрава със запазена цялост, с
естествен цвят, специфичен за дадения
вид; мирис след размразяване характерен за прясна риба, без признаци
на развала.
Риба хек - 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.
Риба консерва скумрия - с вкус и
мирис - характерни за продукта.
Яйца кокоши размер L - черупка нормална, чиста, неповредена, здрава,с
тегло от 63-73 гр.
Майонеза – 0,470 кг, цвят от светлокремав до жълт, консистенция равномерна и мажеща се, вкус свойствен и
слабо кисел, характерен мирис, състав
рафинирано слънчогледово олио, яйчен
прах, вода, винен оцет, сол, захар
Какао на прах – цвят светлокафяв с
червеникав оттенък, вкус – слабо нагарчащ, характерен за какаото. Опаковки от
0,050 кг

35.

Вино бяло обикновено 0,750 л

36.

Минерална вода – 0,5 л

37.

Кока кола– 0,5 л

38.

Бира – 0,5 л

39.

Мед – 0,020 кг/бр.

Стандарт
ТД на
производителя

ТД на
производителя

Мярка

бр.

кг

ТД на
производителя
кг

ТД на
производителя
кг

ТД на
производителя

Опаковка
В полиетиленови
пликове по 0,060 кг
за бройка
В опаковки хартиен
пакет по 1 кг, дата
на производство
върху опаковката.
В полиетиленови
торби по 5 кг

В полиетиленови
торби по 10 кг

кг

В полиетиленови
торби по 10 кг

ТД на
производителя

бр.

В метални кутии по
0,160 кг

ТД на
производителя

бр.

В картонени кори по
30 бр.

ТД на
производителя

бр.

В пластмасови кутии

ТД на
производителя

бр.

Във фолирани
пликчета по 0,050 кг
за бройка

ТД на
производителя
ТД на
производителя
ТД на
производителя
ТД на
производителя
ТД на
производителя

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

В стъклени бутилки
по 0,750 л
В пластмасови
бутилки 0,5 л
В пластмасови
бутилки 0,5 л
В стъклени бутилки
по 0,5 л
В пластмасови
опаковки по 0,020
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кг/бр.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VI. ПЛОДОВЕ И ЗАЛЕНЧУЦИ В КОНСЕРВИРАН ВИД
Вид хранителни стоки
Стандарт
Мярка
Домати пюре стерилизирани –
ТД на
пасирани с вкус и мирис свойствени за
бр.
производителя
зрели домати; цвят – червен.
Домати цели небелени, стерилизирани – домати цели от един и същ сорт,
ТД на
без повреди от болести и вредители;
бр.
производителя
цвят – червен; странични примеси не се
допускат.
Грах зелен стерилизиран – първо
качество; цели зърна, ненабити, без
пукнатини и примеси на люспи и
парченца от шушулки; вкус и мирис –
ТД на
свойствен за зелен грах; цвят – зелен до
бр.
производителя
жълто-зелен, прозрачна утайка, добре
сварен, готов за директна консумация;
отцедено тегло на граха – не по – малко
от 65%.
Зелен фасул стерилизиран – първо
качество; шушулки цели или нарязани
без дръжки и връхчета, без повреди от
ТД на
болести и вредители, с цвят, характерен
бр.
производителя
за сорта; заливка от соли вода, отцедено
тегло на зеления фасул – не по–малко
от 60%.
Гювеч стерилизиран – цвят характерен за зеленчуците, претърпели
ТД на
технологична обработка; вкус и мирис
бр.
производителя
– свойствени за вложените съставки,
страничен вкус и мирис не се допускат.
Краставички стерилизирани – чисти,
цели, ненабръчкани, неповехнали, без
ТД на
механични и др. повреди, без
бр.
производителя
плододръжки и остатъци от цветове;
цвят – зелен до жълто-зелен.
Лютеница – еднородна, пюреобразна
маса; вкус и мирис – свойствени за ТД на
бр.
вложените съставки, цвят – бледо до производителя
яркочервен.
Лютеница – еднородна, пюреобразна
маса; вкус и мирис – свойствени за ТД на
кг
вложените съставки, цвят – бледо до производителя
яркочервен.
Гъби стерилизирани – външен вид –
цели, добре бланширани гъби със
ТД на
затворени гуглички, без петна и други
бр.
производителя
повреди; пънчето здраво, прикрепено
към гугличката; вкус и мирис –

Опаковка
В стъклени
буркани по 0,720
кг
В стъклени
буркани по 0,680
кг

В стъклени
буркани по 0,680
кг

В стъклени
буркани по 0,680
кг

В стъклени буркани по 0.680 кг

В стъклени буркани по 0,680 кг

В стъклени буркани по 0,320 кг

В пластмасови
кофи по 3,5 кг

В стъклени буркани по 0,720 кг
14

специфични за осолени гъби –
култивирани печурки; цвят на гъбата –
светло сив; саламура – бистра.
№
Вид хранителни стоки
Конфитюр - желиран продукт с равномерно разпределени плодове, не се допуска захаросване, пяна, мехурчета от
10.
въздух, наличие на семки, костилки и
плодови кожици; цвят - характерен за
плода.
Компот от праскови – всяка опаковка
да съдържа плодове от един сорт,
почистени от костилки, нарязани по
един и същ начин без тъмни петна и
11
дефекти по повърхността; сироп –
бистър без следи от утайка и странични
примеси; цвят на плода – типичен за
използвания сорт.
Компот от кайсии – всяка опаковка да
съдържа плодове от един сорт,
почистени от костилки, нарязани по
един и същ начин без тъмни петна и
12
дефекти по повърхността; сироп –
бистър без следи от утайка и странични
примеси; цвят на плода – типичен за
използвания сорт.
Компот от сини сливи – половинки
плодове без механични и болестни
повреди, почистени от костилки и
13
дръжки; цвят на плода – характерен за
сорта; вкус и мирис – свойствени за
компот от сини сливи.
Плодов концентрат – след разреждане
– еднороден, близък до основния цвят
14
на сока; вкус и мирис – свойствени за
съответните плодове.
Картофи – бланширани замразени –
15 свеж вид, бледожълти на цвят, аромат
специфичен.
Кисело зеле – цвят – светлосламест с
жълтеникав оттенък; вкус – солено16
кисел без страничен привкус; мирис –
характерен за доброкачествено зеле.
Мешана обикновена туршия – да
17 съдържа карфиол, камби, моркови,
зелени домати, краставички.

Стандарт

Мярка

ТД на
производителя

бр.

Опаковка
В пластмасови
опаковки по 0,020
кг/бр.

ТД на
производителя

бр.

В стъклени
буркани по 0,680
кг

ТД на
производителя

бр.

В стъклени
буркани по 0,680
кг

ТД на
производителя

бр.

В стъклени
буркани по 0,680
кг

ТД на
производителя
ТД на
производителя
ТД на
производителя

ТД на
производителя

л

В пластмасови
бутилки по 1
литър

кг

В полиетиленови
торбички по 2,5 кг

кг

В бидони по 60 кг

кг

В пластмасови бидони по 10 кг нето
съдържание.
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