ОДОБРЯВАМ:
/п/
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на хранителни продукти за нуждите ДГ „Радост” - гр. Елена, ДГ
„Приказен свят” - с. Майско, ДГ „Щастливо детство” - с. Константин, ДГ
„Вяра, Надежда и Любов” - с. Беброво, ДГ „Мир” - с. Каменари, Детска
ясла гр. Елена, Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “
/ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания“ гр. Елена, по три обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Зърнени храни, храни на зърнена основа и варива”;
Обособена позиция 2: „Месо, риба и месни продукти“;
Обособена позиция 3: „Мляко, млечни продукти и яйца”.
Настоящата техническа спецификация включва изискванията на Възложителя към
Изпълнителя за осигуряване на доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ
„Приказен свят” - с. Майско, ДГ „Щастливо детство” - с. Константин, ДГ „Вяра,
Надежда и Любов” - с. Беброво, ДГ „Мир” - с. Каменари, Детска ясла гр. Елена,
Домашен социален патронаж гр. Елена, „Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с умствена изостаналост “ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена.
Място за изпълнение на поръчката е територията на Република България, област
Велико Търново, Община Елена - ДГ „Радост” гр. Елена, ул. ”Иван Момчилов” № 94,
ДГ „Приказен свят” - с. Майско, ул. ”Първа” № 61, ДГ „Щастливо детство” - с.
Константин, ул. ”Читалищна” № 10, ДГ „Вяра Надежда и Любов” - с. Беброво, ДГ
„Мир” - с. Каменари, Детска ясла гр. Елена, ул. ”Иван Момчилов”, Домашен социален
патронаж гр. Елена, ул. ”Арх. Миланов” № 3, „Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с умствена изостаналост “ /ЦНСТПЛУИ/ с. Илаков рът и „Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ гр. Елена, ул. ”Иван Момчилов” №

112.
Доставките ще се извършват по предварително изготвен график, съгласуван между
Възложителя и Изпълнителя, след подаване на заявка за необходимите видове и
количества хранителни продукти от упълномощените лица от посочените
второстепенни разпоредители - директорите и/или домакините на заведенията.
Доставката на заявените продукти се извършва от Изпълнителя, франко складовете на
съответните заведения.
Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналата
необходимост на съответните общински структури.
Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид
и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за
него.
Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят и да се съхраняват
съгласно:
(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
(iii) 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;
(iv) 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.;
(v) 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.;
(vi) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102
от 12.12.2014 г.;
(vii) 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.;
(viii) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;
(ix) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,
(x) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ,
бр. 89 от 20.09.2002 г.,
(xi) 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.;
(xii) Наредба № 8 от 04.12.2018г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и
обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения,
както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
(xiii) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20
декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
(xiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно
биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;
(xv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
(xvi) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсители в храните;

(xvii) Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;
(xviii) 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;
(xix) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 година относно хигиената на храните;
(xx) Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с
храни;
(xxi) Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16
декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в
храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
(xxii) Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно
микробиологичните критерии за храните;
(xxiii) Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне
на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци.
Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от
сертификати за произход, сертификати за качество (напр. документ за произход;
декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски листове за качество
и произход; сертификат за контрол на храни от РЗИ; протокол за изпитване от РВМС
(БАБХ) и др.), означен срок на годност и първични счетоводни документи (фактури,
стокови разписки/приемо-предавателни протоколи.
В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност
не по-малък от 70 % от целия им срок на годност посочен от производителя. При
доставката следва да се спазват стриктно всички санитарно –хигиенни изисквания.
Доставяните храни следва да са първо или екстра качество, с доказан произход, да
отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при
употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, санитарно –ветеринарните,
хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България
законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз,
и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с
нормативни изисквания, свързани с производството и търговията с храни.
Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и наредбата за
изискванията за етикирането и представянето на храните и да гарантира възможността им
за съхранение при обичайните за вида продукт условия.
Опаковката на всеки хранителен продукт следва да е здрава, с етикет на български език
и да съдържа информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на
производство и срока на годност. При етикирането на хранителните продукти да се
включват: данни за наименованието, под което храната се продава; съставките на
храната и количеството на някои от тях; срокът на годност и условията, при които
трябва да се съхраняват; нето тегло или обем; име, седалище и адрес на производителя;

маркировка за обозначение на партидата, към която принадлежи храната; указания за
употреба – ако е необходимо.
Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването им или за
преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества. Опаковките
на предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват
промяна на храната.
При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителните продукти не се
приемат.
Транспортирането на хранителни продукти да се извършва съгласно Наредба № 5 от
25.05.2006 г. за хигиената на храните – Раздел - Изисквания за транспорт на храни, с
транспортни средства, за които има издадено Удостоверение за регистрация от РЗИ/РВМС
(БАБХ) за превоз на хранителни продукти.
Превозните средства и/или използваните съдове за транспорт на храни да се поддържат
чисти, в добро състояние и да предоставят условия, които не позволяват замърсяване на
храните, и при необходимост се конструират по начин, който позволява почистването
и/или дезинфекцията им.
Използваните съдове и отделенията на превозните средства да не се използват за транспорт
на други стоки, освен храни, когато това може да доведе до замърсяване на храните.
Когато по едно и също време превозните средства се използват за транспорт на храни и
други стоки или за транспорт на различни видове храни, при необходимост да се
осигуряват условия за ефективното им разделяне.
Когато при доставката на хранителни продукти се установи, че хранителен продукт не
отговаря на изискванията описани в настоящата техническа спецификация и договорните
условия, включително на приложимите нормативни актове, кметът на общината,
директорът на заведението (детска градина, социално предприятие за обществено хранене)
или друг служител, определен от него,има право да направи рекламация, като откаже
приемането на доставката и изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като
съдържание, количество и качество на договорените. отговаряща като съдържание,
количество и качество на договорените. В този случай се изготвя Приемо – предавателен
протокол и Изпълнителят се задължава незабавно и своевремен нов срок до 24 (двадесет и
четири) часа да достави хранителен/и продукт/и, които напълно съответстват на
техническата спецификация и на договорните условия, включително на приложимите
нормативни актове. спецификация и на договорните условия, включително на
приложимите нормативни актове. Всички разходи за подмяната на неприетата доставка са
за сметка на Изпълнителя.

Обособена позиция 1: „Зърнени храни, храни на зърнена основа и варива”

№

Артикул

Специфични изисквания

Мярка

Прогнозни
количества за 18
месеца

1

2

3

4

5

1

Хляб бял тип 500

0,650 кг. индивидуално опакован, прозрачна
опаковка, Стандарт “България” или
еквивалентен.

кг.

7500

2

Хляб бял тип 500

0,650 кг. индивидуално опакован, прозрачна
опаковка.

кг.

825

3

Хляб '“Добруджа“

Хляб ''Добруджа" Стандарт “България” или
еквивалентен - 0, 650 кг. полиетиленова
опаковка.

кг.

450

4

Хляб '“Добруджа“

Хляб ''Добруджа" Стандарт “България” или
еквивалентен - 0, 500 кг. полиетиленова
опаковка.

кг.

12000

5

в хартиени пликове, Стандарт “България” или
еквивалентен, без добавки, подобрители,
Брашно бяло пшенично
набухватели, консерванти, ензими,
тип 500
неизбелвано. Брашно със запазени хранителни
качества, разфасовка от 1 кг.

6

Брашно - бяло

7

кг.

750

Брашно тип 500 в пакети по 1 кг., етикет
обозначаващ: производител, дата на
производство, срок на годност.

кг.

750

Точени кори за баница

с добра еластичност, в пликове по 0, 500 кг.

кг.

300

8

Типов хляб

0,650 кг., индивидуално опакован, прозрачна
опаковка

кг.

150

9

Типов хляб

0,500 кг., индивидуално опакован, прозрачна
опаковка

кг.

600

10

Типов хляб

0,650 кг., индивидуално опакован, прозрачна
опаковка, Стандарт “България” или
еквивалентен

кг.

4500

11

Грис пшеничен

в пликове от по 1 кг.

кг.

330

12

Закуски

ТД на производителя. Добре изпечени, грамаж
0,130 кг., индивидуална полиетиленова
опаковка, етикет обозначаващ: производител,
дата на производство, срок на годност, състав
на вложените материали.

13

Питки

Питки 0,100 кг.

кг.

75

14

Питки - джоб

Джоб за хамбургери 0,130 кг

кг

15

15

Ориз бял бисерен

първокачествен, в целофанени пликове по 1
кг., без начупени зърна, без наличие на
примеси и вредители

кг.

1950

16

Кус-кус

Кус-кус от твърда пшеница по ТД на
производителя. Произведени 100% от
пшеничен грис и вода, с яйца. Опаковани в
пакети по 0,400 кг.

кг.

450

17

Жито/грухана пшеница

в целофанени пликове по 0,500 кг., зърно без
мирис на плесен.

кг.

180

кг.

2250

Бял боб

Бял боб - Екстра качество, Клас І по ТД на
производителя със средно едри зърна без
примеси. В пакети по 1 кг.

кг.

1215

19

Леща

Леща по ТД на производителя. Леща І-во
качество, от здрави, средно големи зърна с
високи вкусови качества. Опакована в пакети
по 1 кг., чиста, без наличие на примеси, следи
от вредители и начупени зърна.

кг.

825

20

Фиде

в целофанена опаковка от 0,400 кг., без яйца

кг.

450

Макаронени изделия

Състав: Брашно грисово от
високостъкловидна пшеница и питейна вода; в
целофанени пликове по 0, 400 кг. под формата
на тестени кухи пръчици, дребни и едри
фигурки, лентички, топченца, без яйца.

кг.

1200

18

21

22

Спагети

Спагети бецз яйца по ТД на производителя.
Цвят – бял до жълтеникав, еднакъв, без
признаци на недобро омесване. Опаковка –
фабрична от 0,500 кг.

23

Булгур

целофанена опаковка от 0, 500 кг., не се
допуска мех.примеси, да отговаря на І к-во

кг

300

24

Козунак

0,500 кг., добре опакован в индивидуална
опаковка

кг.

150

25

Кроасан

от различен вид, по 0.065 гр. на брой

бр.

450

Бисквити чаени

Бисквити чаени по ТД на производителя.
Бисквитите да са в пакети по 150 гр.
Масленост на абс. с. вещество не по- малко от
18 % . Производствена опаковка.

кг.

450

26

кг.

225

27

Бисквити обикновени

Бисквити – по ТД на производителя. Ронливи,
лесно поемащи течности. Краищата на
бисквитите да са гладки или с фигурни шарки.
Влага 6%, обща захар / захароза/ абс. сухо
кг.
вещество не повече от 28%, масленост на абс.
сухо вещество от 7÷25%. Бисквитите да са
пакетирани в опаковка от 0,330 кг.

28

Юфка домашна

Юфка по ТД на производителя. Произведена
от 100% пшеничен грис и вода. Опаковка –
фабрична от 0,200 кг.

кг.

300

29

Нишесте

фолирани пликчета по 0, 060 кг. прахообразно,
кг.
безвредни оцветители

300

30

Галета

цвят до светложълт, в целофанени пликчета по
кг.
0,200 кг.

75

31

Овесени ядки

целофанени пликове от по 0,500 кг., с едри
ядки, без видими примеси

225

кг.

450

32

Корнфлейкс

Корнфлейкс - зърнена закуска от зърненожитно растение или царевица за директна
консумация. Състав: царевично брашно,
растителна мазнина, малтодекстрин, сол,
кг
калциев карбонат, железен глюконат,
емулгатори (Е 471) или еквивалентна ТД на
производителя. Индивидуална производствена
опаковка от 1 кг.

33

Мюсли със сушени
плодове

Мюсли с плодове - по ТД на производителя.
Състав: фини люспи от зърнени култури с
кг
ядки и сушени плодове до 30 %, 100% овесени
и др. ядки, без примеси В опаковка от 1 кг.

150

150

Обособена позиция 2: „Месо, риба и месни продукти“

№

Артикул

Специфични изисквания

Мярка

Прогнозни
количества за
18 месеца

1

2

3

4

5

1

Кайма

смес 40% говеждо и 60% свинско месо, замразена, по УС
"Стара планина", специфичен цвят, ненарушена цялост на
опаковката или повредена групова опаковка.

кг.

375

2

Кайма

смес 40% говеждо и 60% свинско месо, замразена.

кг.

1950

Мляно месо

по стандарт "Стара планина" смес 60% говеждо и 40% свинско
месо, замразена, по ТД на производителя, специфичен цвят,
ненарушена цялост на опаковката или повредена групова
опаковка. Без съдържание на соев протеин, с не повече от 12,5
% мазнини, не повече от 1,5% сол /замразено/

кг.

1200

Пиле

замразено, натурално, клас А, не по – малко от 1,200 кг., без
видими повреди, като не се допуска започнало размразяване и
омекване, с ненарушена цялост на опаковката или повредена
групова опаковка.

кг.

375

пеперуда, големина около 0,500 кг/бр., замразено, без видими
повреди, като не се допуска започнало размразяване и
омекване, с ненарушена цялост на опаковката или повредена
групова опаковка. По ТД на производителя. Външен вид свеж,
5 Пилешко филе
мирис специфичен за прясно месо, без разкъсвания, цвят
бледорозов. Месото да произхожда от здрави пилета, заклани в
кланици, като са спазени изискванията, посочени в Наредба №
32, Наредба № 35 и № 36 от 23.03.2006 г. на Министерство на
земеделието и горите.

кг.

30

Пилешки
бутчета

натурални/замразени/, бледожълти, без видими повреди, като
не се допуска започнало размразяване и омекване, с
ненарушена цялост на опаковката или повредена групова
опаковка. По ТД на производителя. Външен вид свеж, мирис
специфичен за прясно месо, без разкъсвания, цвят бледорозов.
Месото да произхожда от здрави пилета, заклани в кланици,
като са спазени изискванията, посочени в Наредба № 32,
Наредба № 35 и № 36 от 23.03.2006 г. на Министерство на
земеделието и горите.

кг.

5550

Телешки шол

Телешки шол първо качество, да отговаря на следните
изисквания: по ТД на производителя, замразен с температура
минус 18 градуса С. Месо отделено от бута на животно до 2 г.
възраст, в опаковки, разрешени от МЗ.

кг.

375

8

Траен колбас,

варено-пушен от типа шпек, стандарт Стара планина или
еквивалентен, не повече от 26% мазнини и намалено
съдържание на сол не повече от 2,2%, с чиста повърхност, леко
набръчкана, със специфичен вкус и с червеникаво-кафяв цвят.

кг.

150

9

Траен колбас,

варено-пушен от типа шпек.

кг.

15

3

4

6

7

10

Салам –
телешки

Малотраен колбас по ТД на производителя с фина структура и
преобладаващ аромат на говеждо месо. Подходящ за директна
консумация и за кулинарна обработка. В малки разфасовки в
изкуствена обвивка от 0,400 кг.

кг.

300

11

Наденица
обикновена
варена

Наденица обикновена, варена. Форма цилиндрична, права или
леко извита, повърхност - чиста, гладка, без повреди или
необичайни грапавини, цвят от бледочервен до кафяво-червен.
Вкус и мирис приятен, свойствен, без страничен привкус.

кг.

450

12

Карначе
(замразено)

Карначета по ТД на производителя, полуфабрикат от тънки
овчи черва, вода до 60% от общата маса, масленост до 55% от
сухото вещество, готварска сол до 2.5 % от общата маса ,
нитрити, до 10мг на 100 гр. продукт, патогенни и условно
патогенни МО не се допускат. Опаковка от 1 кг. Замразено с
температура от -18 по Целзий.

кг.

225

13

Свинско месо
– бут без кост

Свински бут без кост по ТД на производителя от екстра или Іво качество месо, да бъде замразено с температура - 18 градуса
по Целзий, в опаковки, разрешени от МЗ, разфасовки от 2 кг.

14

Свинско месо

Свинско месо – рагу /замразено/

кг.

15

15

Кренвирши

свински, без петна с кафяво-червеникав цвят

кг.

525

16

Кебапчета
сурови

/полуфабрикат/ - 0,060 кг./ бр., по стандарт „Стара планина“,
замразени, в опаковка, без видими механични повреди, като не
се допуска започнало размразяване и омекване.

кг.

75

17

Кебапчета
печени

Кебапчета печени, 0.060 кг

кг.

225

18

Заешко месо
/цял заек/

замразен, без видими механични повреди, като не се допуска
започнало размразяване и омекване, в опаковки, разрешени от
МЗ.

кг.

150

замразено – не се допуска започнало размразяване и омекване.
Агнешко месо
В опаковки, разрешени от МЗ, да бъде замразено с температура
- плешка
от -18 по Целзий.

кг.

75

замразени

кг.

225

Отговаряща на съответните специфични европейски
регламенти, без глава, чистена, замразена

кг.

1050

Пангасиус
филе

замразен, добре почистен, със свеж мирис

кг.

675

Риба тон

ТД на производителя. Консерва от 1 кг.: отцедена 0,700 кг.;
съставена от филе от риба тон - 70 процента, растително масло
и сол; вкус и мирис - приятни, специфични за вложената риба
и подправки; не се допуска страничен несвойствен привкус и
мирис.

кг.

375

19
20

Агнешки
дреболии

21 Риба скумрия

22

23

1050

24

Шаран по ТД на производителя, тегло от 1400 до 2000 гр. на 1
бр. Цял, непочистен, с глави. Цвят естествен, специфичен за
дадения вид. Охладен при темпетарура от 0 до +4 градуса по
Целзий. Пакетиран в полиетиленова опаковка до 10 кг.

Риба Шаран

кг.

450

Обособена позиция 3: „Мляко, млечни продукти и яйца”

№

Артикул

Специфични изисквания

Мярка

Прогнозни
количества за 18
месеца

1

2

3

4

5

1

Краве кисело
мляко

Кисело мляко 3,6%- по стандарт БДС
12:2010 или еквивалента, масленост - 3,6%.
Сухо вещество 8,5-18%. Опаковка –
кофичка от пластмаса с вместимост от 0,400
кг. Етикетът с фирмения знак да е върху
капачките на всяка опаковка, където са
отразени датата на годност, партида и
температура на съхранение.

кг.

2550

2

Краве кисело
мляко

3,6 % масленост – Опаковка – кофичка от
пластмаса с вместимост от 0,400 кг.

кг.

75

3

Краве кисело
мляко

Мляко кисело 2% по стандарт БДС 12:2010.
Масленост - 2%. Състояние-гладка,
блестяща повърхност, хомогенна
метанообразна маса. Мирис и вкуссвойствен, приятно млечнокисел. Цвят-бял
с различни нюанси на кремав оттенък. Сухо
вещество 8,5-18%. Опаковка–кофичка от
пластмаса с вместимост от 0,400 кг.
Етикетът с фирмения знак да е върху
капачките на всяка опаковка, където са
отразени датата на годност, партида и
температура на съхранение.

4

Краве кисело
мляко

2 % масленост. Опаковка–кофичка от
пластмаса с вместимост от 0,400 кг.

кг.

4500

5

Прясно мляко

кутии по 1 л.,прясното мляко да е
пастьоризирано с масленост 2 %.
Етикетирано на български език.

л.

300

6

Прясно мляко

Мляко прясно 3% масленост, по ТД на
производителя. Опаковано в кутии по 1 л.
Етикетирано на български език.

л.

3000

Кашкавал от
краве мляко

Кашкавал от краве мляко по стандарт БДС
14: 2010 или еквивалентна. Вкус, мирис и
аромат-специфични за узрял кашкавал, без
страничен привкус и мирис. Сухо вещество
не по-малко от 58%, масленост в сухото
вещество-45%. Срок на зреене-60 дни.
Кашкавалът да бъде опакован във
вакуумирана полиетиленова опаковка от 1
кг.

кг.

300

7

кг.

3300

Кашкавал от
краве мляко

Полиетиленова опаковка до 1 кг., добре
узрял, вакуумиран, масленост - 45%

кг.

150

9

Сирене краве

без съдържание на растителни мазнини и
съдържание на сол до 3,5% – бяло
саламурено кутия/тенекия/, БДС 15-2010
или еквивалентен.

кг.

525

10

Сирене краве

бяло саламурено кутия/тенекия/

кг.

150

11

Имитиращ сирене
продукт с
растителни масла
/мазнини/

Имитиращ сирене продукт с растителни
масла /мазнини/ 1 кг.

кг.

675

Извара

Извара без растителна мазнина по ТД на
производителя, безмаслена, диетична,
първо качество в пакети по 1 кг. Водно
съдържание не повече от 78%, киселинност
Т-не повече от 250. Полиетиленова и/или
производствена опаковка.

кг.

300

Краве масло

Краве масло по ТД на производителя. Цвят
– светложълт до бял. Мирис – специфичен.
Масленост като млечни мазнини, не помалко от 82% от сухото вещество,
разфасовка – фолирани пакетчета. Водно
съдържание не-повече от 45%, без
консервиращи и багрилни вещества, без
растителни мазнини. Малка опаковка 0,125
кг.

кг.

600

8

12

13

14

Яйца

Яйца кокоши клас "А", размер L, по ТД на
производителя. Яйцата да бъдат “пресни”
със срок на годност не по-дълъг от 28 дни,
считано от датата на снасянето им. Да са с
нормална, здрава, чиста, неповредена
черупка, която да е маркирана съгласно
Наредба №1/09.01.2008 г. и с тегло от 0,063
кг. до 0,070 кг. Опаковка – картонени кори
по 30 бр.

15

Яйчен прах

ТД на производителя. Сух яйчен прах
(меланж). Разфасовка от 5 кг.

бр.

11250

кг.

150

