
Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

За възлагането на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста и във връзка с 
чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с наименование: “Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено  
на ШУ "Епископ Константин Преславски", 

съдържаща осем обособени позиции 
 
Обособена позиция №1 "МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ" 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

 

Изисквания към 
разфасовка и 
опаковка 

1. 
Месо свинско  
сурово  

х х 

1.1. От бут  
Прясно замразено, 
натурално 

Фолирана опаковка 
по 5 кг. 

2. 
Месо телешко  
сурово  

 Прясно замразено, на четвъртинки с 
непрекъсната лоена обвивка, натурално  

Фолирана опаковка 
по 5 кг. 

3. Наденица сурова 
Прясно замразена,  
(смес свинска и телешка кайма) 
Съгласно ТД на производителя 

Тегло за 1 бр.  по 
0.150 кг. 
Опаковка по 10 бр. 
в тарелка 

4. 
Котлет натурален 
 

Натурален, прясно замразен, съгласно 
ТД на производителя. 

Средно тегло за 1 бр.  
по 200 гр. 
Опаковка по 10 бр. в 
тарелка 

5. Кайма смес 
Хомогенна маса с равномерно 
разпределени парченца месо и тлъстини. 
Състав:  Св/тел. 60/40, замразена  

 Опаковка –
полиетиленов плик 
с тегло  1кг. 

6. 
Кебапчета/ 
кюфтета  

Х Х 

6.1. 
С единично тегло 
0.50 кг 

Сурови, замразени, от свинска кайма, 
овкусени  

 Опаковка по 10 бр. 
или 20 бр. в тарелка. 

6.2. 
С единично тегло 
0.70 кг 

Сурови, замразени, от свинска кайма, 
овкусени. 

 Опаковка по 10 бр. 
или 20 бр. в тарелка. 

6.3. 
С единично тегло 
0.100 кг 

Сурови, замразени, от свинска кайма, 
овкусени. 

 Опаковка по 10 бр. 
или 20 бр. в тарелка. 

7. 
Месни 
полуфабрикати   

х х 
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7.1. Св. Шиш от бут 

Суров, от парченца месо, прясно 
замразен с тегло за 1бр 0,100 кг., 
съгласно ТД на производителя, 
натурален 

Фолирана тарелка по 
20 бр. 

7.2. Шницел  
От свинско мляно месо, тегло на 1 бр. 
0.100 кг.,  съгласно ТД на производителя

Фолирана опаковка  
по 10 бр. 
 

7.3. Плескавица 
От мляно свинско и телешко месо, 
кашкавал, було, гъби, с тегло за 1 бр. 
0.200 кг., съгласно ТД на производителя 

Фолирана опаковка  
по 10 бр. 

7.4. Чибапчета 
От мляно свинско месо, топ. сирене, 
було, с тегло за 1бр 0,08 кг., съгласно ТД 
на производителя 

Фолирана опаковка 
по 20 бр. 

8. 
Агнешки 
комплект 

Суров замразен съгласно ТД на 
производителя, натурален. 

Опаковка 
полиетиленов плик с 
тегло 1 кг. 

9. 
Пилешки 
дробчета 

Сурови замразени, съгласно ТД на 
производителя, натурален 

Полиетиленов плик с 
тегло 1 кг. 

10. 
Пилешки 
бутчета  
 

Цели бутчета, прясно замразени, 
съгласно ТД на производителя, 
натурални  

Опаковани в   кашон  
за храни  с тегло 10 
кг. 

11. Пилешки шиш 

Суров, от парченца бяло месо без 
кожа, прясно замразен с тегло за 1 бр. 
0.100 кг., съгласно ТД на 
производителя, натурален  

Фолирана 
тарелка по  
20 бр. 
  

12. 
Пилешко филе 
каре 

Сурово, прясно замразено, без кожа, 
разфасовано с единично тегло 0,100 
кг. съгласно ТД на производителя 
натурален 

Фолирана 
тарелка по  
10 бр. 
  

13. 
Пилешка 
пържола от бут 
 

Сурова, прясно замразена, съгласно ТД 
на производителя с единично тегло 0.200 
кг. натурална   

Фолирана 
Тарелка по  
10 бр. 
  

14. 
Пилешки  кебап 
 

Суров, от филе без кожа, прясно 
замразен, съгласно ТД на производителя, 
натурален 

Полиетиленов плик с 
тегло 5  кг. 
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Обособена позиция №2: "МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ" 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. Кисело мляко 

Хомогенна сметано-образна маса 
с млечно кисел вкус, масленост  
2%, от натурално краве мляко без 
раст. мазнини 

Пластмасова  кофичка с 
вместимост  0,400кг. 

2. Прясно мляко 

Краве мляко нискомаслено   – 
масленост  1,5%, пастьоризирано 
УХТ 

Херметична хартиена  
опаковка по 1 л. 

3. Плодов йогурт 
Различни видове съгласно ТД 
на производителя  

Пластмасова кофичка, от 
0,125 кг. 

4. 

Маргарин, 
Марка "Калиакра" или с 
еквивалентни характе-
ристики  на посочения  

Рафинирано растително 
масло,   
100% растителен продукт 

Пластмасова кутия  
с тегло 0.250 кг. или 0.500 
кг, опаковани в кашон с 
тегло 10 кг 

5. 
Сирене от краве 
мляко 

Зряло, с бял цвят, без растителни 
мазнини 
саламурено, с умерено твърда 
консистенция 

Пластмасова или метална 
тенекия с тегло  8 кг. с ясна 
маркировка върху капака  

6. 

Кашкавал от краве 
мляко  
Марка  „Витоша” или с 
еквивалентни 
характеристики на 
посочения  

Зрял, без растителни мазнини, със 
специфичен кехлибарено жълт 
цвят и хомогенна структура 

Цилиндрична или 
правоъгълна пита с тегло 3 
кг., вакуумирана, 
етикирана  и трайно 
маркирана 

 
 
Обособена позиция №3 "БАКАЛСКИ СТОКИ " 
 

№ 
Наименование на 
продукта Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. Слънчогледово 
олио  

 Рафинирано, бистро без утайки, с 
характерен жълт цвят 

Чисти и сухи пластмасови 
бутилки по  1 л. 

2. Оцет плодов  Бистър, без утайка с характерен 
оранжево червен цвят 

Чисти и сухи пластмасови 
бутилки по  0,7 л. 

3. Ориз бисерен Здрави, необрашнени зърна без 
вредители и примеси, цвят от бял до 
кремав без мирис на запарено или 
мухъл 

Целофанов пакет  по 1 кг. 

4. Сол йодирана 
трапезна  

Вакуумно изпарена, бял цвят без 
мирис и механични примеси  

Полиетиленов плик 
 по 1 кг. 
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5. Фиде, макарони Цвят жълтеникав, съгласно ТД на 
производителя

Целофанов пакет по  0,400 
кг.

6. Брашно Тип 500 Цвят светлокремав, без привкус на 
плесен и запарено 

Хартиен пакет  по 1 кг. 

7. Захар Кристална, рафинирана, разтворима, 
бял цвят,  сухи еднородни кристали 

Полиетиленов плик или 
хартиена опаковка по 1 кг.

8. Зрял фасул бял Чист, без примеси и начупени зърна   Целофанов плик 1 кг. 

9. Леща Средно големи  здрави зърна, чиста, 
без примеси

 Целофанов плик 1 кг. 

10. Яйца кокоши  Размер М, чиста и  неповредена 
черупка, пресни с трайна маркировка 

На картонени кори  по 30 
бр.- поставени в кашон  

11. Чубрица Градинска с  добре изсушени и 
ронени листа със специфичен 
аромат  

 Полиетиленова 
опаковка по 1.00 кг. 

12. Червен пипер Хомогенен прахообразен продукт от 
изсушен червен пипер 

Полиетиленов плик по 
 1 кг. 

 
 
Обособена позиция №4 "ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ" 
 

№ 
Наименование на 
продукта Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. Гъби печурки  Стерилизирани, рязани   Стъклен буркан с винт 
0.370 кг. 

2. Домати консерва Цели небелени с доматена заливка, 
овкусени

Стъклен буркан с винт 
0.680 кг. 

3. Лютеница Еднородна пюреобразна маса с 
бледо до ярко червен цвят

Стъклен буркан с винт 
0.680 кг. 

4. Бланширани 
картофи 

Идеално калиброван продукт с 
еднакъв размер и цвят

Полиетиленов плик 
по 2,5 кг. 

5. Грах замразен Цели зърна със свеж вид и наситен 
зелен цвят

Полиетиленов плик 
по 2,5 кг. 

6. Царевица замразена Цели зърна със свеж вид и наситен 
жълт цвят

Полиетиленов плик 
по 2,5 кг. 

7. Зелен фасул 
замразен 

Еднакви по големина и вид 
шушулки с наситен зелен цвят

Полиетиленов плик 
по 2,5 кг. 

8. Спанак на листа 
замразен 

Цели листа със наситен зелен цвят Полиетиленов плик 
по 2,5 кг. 
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Обособена позиция №5 "ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. Картофи 
Еднородни, цели, здрави, чисти, без 
кълнове 

чували по 10 кг. или 
в пластмасови 
касетки 

2. Зеле главесто    
Цели пресни зелки, едносортови  с 
незавехнали външни листа 

чували по 20 кг. 

3. Моркови 
Пресни, правилно оформени, цели, 
гладки, неразклонени 

чували по 5 кг. или в 
пластмасови касетки 

4. 
Кромид лук 
стар 

Чисти, здрави, добре оформени 
луковици с плътна и суха външна 
обвивка 

чували по 10 кг. или в 
пластмасови касетки 

5. Домати пресни Кръгли, гладки,  цели  без наранявания и  
загнивания 

Касетки  по 10 кг. 

6. 
Краставици 
пресни  

Цели, здрави с дължина мин. 20 см.,  
правилна форма, свежа повърхност без 
признаци на пожълтяване  

 Касетки  по 10 кг. 

7. Патладжан 
Здрави, чисти, свежи, без петна и 
загнивания. Касетки по 10 кг. 

8. Тиквички 
Здрави, чисти, свежи с цели дръжки без 
петна. Касетки по 10 кг. 

9. Пипер 
Здрав, чист, свеж, без петна и 
загнивания Чували по 10 кг. 

10. Лимони 
Здрави, чисти, свежи без петна и 
загнивания Касетки по 10 кг. 

11. Ябълки пресни 
Здрави, чисти, свежи, с цели дръжки 
без петна и загнивания  

 Касетки  по 10 кг. 

12. Банани 
Здрави, свежи, добре узрели без 
загнили части  Касетки  по 10 кг. 

13. Портокали 
Здрави, добре узрели с типична за 
сорта форма без загнили части  

 Касетки  по 10 кг. 
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Обособена позиция №6:"РИБА" 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. 
Скумрия 
 

Тегло от 200 до 400 гр. на 1 бр. цяла, 
с глави, замразена 

Кашони по 20 кг. 

2. Хек 
Единични филета без кожа,  
замразени 

Кашони по 20 кг. 

3. Пъстърва 
Тегло от 240 до 260 гр. на 1 бр., 
чистена с глави, замразена 

Кашони по 5 кг 

 
 
Обособена позиция №7: "ДЕСЕРТИ"  
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 
опаковката 

1. Паста 
шоколадова  

Тегло 0.110 кг. пресни, с правилна 
форма, свеж вид и приятен аромат 

Пакетирани 
 по 10 бр. върху 
сладкарски тави или 
табли 

2. Еклер Тегло от 0.090 до 0.110кг. с  
глазура и кремов пълнеж   

Пакетирани  
по 10 бр. върху табла 

3. Баклава Тегло 0.160кг. сиропирана, прясна  Пакетирани по  
10 бр. в пластмасова
опаковка 

4.  Петифури Тегло 0.040кг. с   правилна форма, 
пресни  

Пакетирани  
по 10 бр. върху табла 

 
 
Обособена позиция №8: "ХЛЯБ, ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ И ЗАКУСКИ ОТ БУТЕР 
ТЕСТО" 
 

№ 
Наименование на 

продукта 
Изисквания към продукта 

Изисквания към 
разфасовка и опаковка

1. 
Хляб 0.700 кг. 
заводски  

Нарязан,  
от брашно тип 500 

единично опакован в 
полиетиленов плик 

2.  Тестени закуски х х 

2.1 Баница 

Ед. тегло 0,180 кг.  
- Добре изпечен продукт, без 
прегаряне;  
-Вкус и мирис – приятни, 
характерни за състава; 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.2 Вита баница 
Ед. тегло 0,185 кг.  
- Добре изпечен продукт, без 
прегаряне;  

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 
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-Вкус и мирис – приятни, 
характерни за състава; 

2.3 Тутманик 

Ед. тегло 0,185 кг.  
- Добре изпечен продукт, без 
прегаряне;  
-Вкус и мирис – приятни, 
характерни за състава; 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.4 Кашкавала 

Ед. тегло 0,185 кг.  
- Добре изпечен продукт, без 
прегаряне;  
-Вкус и мирис – приятни, 
характерни за състава; 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.5 Кифла със сладко 

Ед. тегло 0,150 кг.  
-Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска – с 
равномерно поръсване; 
-Форма: правилна-права, 
дъгообразна, кръгла или 
елипсовидна 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.6 Кифла с локум 

Ед. тегло 0,150 кг.  
-Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска – с 
равномерно поръсване; 
-Форма: правилна-права, 
дъгообразна, кръгла или 
елипсовидна 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.7 
Кифла с какаов 
крем 

Ед. тегло 0,150 кг.  
-Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска – с 
равномерно поръсване; 
-Форма: правилна-права, 
дъгообразна, кръгла или 
елипсовидна 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.8 Кифла с мармалад 

Ед. тегло 0,150 кг.  
-Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска – с 
равномерно поръсване; 
-Форма: правилна-права, 
дъгообразна, кръгла или 
елипсовидна 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.9 Кифла със сирене 

Ед. тегло 0,140 кг.  
- Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска - с 
равномерно поръсване; 
-Форма: правилна-права, 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 
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дъгообразна, кръгла или 
елипсовидна 

2.10 Милинки 

Ед. тегло 0,200 кг.  
- Добре изпечен продукт, без 
прегаряне;  
-Вкус и мирис – приятни, 
характерни за състава; 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.11 
Закуски с 
различни плънки 

Ед. тегло 0,150 кг.  
- Външен вид: тънка добре 
изпечена кора – за изделията с 
поръска - с равно-мерно 
поръсване; 
-Форма: 
правилна според асортимента 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

2.12 Рогче 

Ед. тегло 0,100 кг.  
- Външен вид: горната повърхност 
е гладка, с тънка добре изпечена 
кора – за изделията с поръска – с 
равномерно поръсване; 
-Форма: 
правилна – права, дългообразна. 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

3. Закуски от бутер 
тесто 

х х 

3.1 
Закуски от бутер 
тесто с различни 
плънки 

Ед. тегло 0,180 кг.  
- Външен вид: 
тънка добре изпечена кора – за 
изделията с поръска - с 
равномерно поръсване; 
-Форма: 
правилна според асортимента 

единично опакована 
във фолио или 
полиетиленов плик 

 


