
Община Николаево,  Област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

 

 

Телефон  04330 / 20-40, факс 04330 / 21-21, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

НА  15- ТЕ ОСНОВНИ СТОКИ   

В  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ:  

 

 

“Комплексна  доставка на хранителни продукти   

за нуждите на детските и социалните заведения,  

намиращи се на територията на община Николаево за срок от 36 месеца ” 

 

 

 

 

 

 

                       

Заличена информация, 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и

чл.42, ал.5  от ЗОП
 

ОДОБРЯВАМ  

С РЕШЕНИЕ  

№РД-02-8 / 10.10.2019г. 

инж. ПЕТКО ПОПОВ                                          

ВРиД  КМЕТ НА ОБЩ. НИКОЛАЕВО 

 

 

 

Заличена информация, 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и

чл.42, ал.5  от ЗОП
 

Изготвил:............................                                                        

инж. Веселина Василева  
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№ Артикул 
Ед. 

мярка 

Примерни 

количества 

за 36 мес. 

Техническа спецификация, описание 

1 2 3 4 5 

1. 
Прясно мляко краве 3,6% 

тетрапак кутия от 1 л. 
литър 4800 

Приложение III, Раздел IX, Глава I, т.3 на 

Регламент (ЕО) №853/2004 г.; 

2. 
Прясно мляко краве 2% 

тетрапак кутия от 1 л. 
литър 3000 

Приложение III, Раздел IX, Глава I, т.3 на 

Регламент (ЕО) №853/2004 г. 

3. 

Кисело мляко краве - в 

пластмасови кофички 

(0,400 кг.) по БДС 

12:2010, 2% масленост 

бр. 6000 

БДС 12/2010. Масленост 2%. Етикетът с 

фирмения знак е върху капачките на всяка 

опаковка, където са отразени датата на 

годност, партида, температура насъхранение. 

Без растителни мазнини консерванти и 

сгъстители. Суха вещество над 8,5%, 

киселинност Т-100-110; 

4. 

Кисело мляко краве - в 

пластмасови кофички 

(0,400 кг.), БДС12:2010, 

3,6% масленост 

бр. 6000 

БДС 12/2010. Масленост 3,6%. Етикетът с 

фирмения знак е върху капачките на всяка 

опаковка, където са отразени датата на 

годност, партида, температурата на 

съхранение. Без растителни мазнини, 

консерванти и сгъстители. Суха вещество над 

8,5%, киселинност Т-100-110; 

5. 

Българско бяло 

саламурено сирене от 

краве мляко по 

БДС15:2010- ПВЦ кутия 

кг. 1300 

БДС15:2010. Първо качество. Сиренето да е 

преминало технологичния срок на зреене, 

умерено солен с изразана киселинност. 

Съдържание на готварска сол до 3,5%. 

Опаковка с ясна маркировка на 

предприятието производител и дата на 

производство. Консистенция - умерено 

твърда, еластична. Цвят бял със слабокремав 

оттенък. Вкус, мирис и аромат - специфични 

за узряло сирене без страничен привкус и 

мирис; 

6. 
Краве масло пакетче 0,125 

кг. с 82% масленост 
бр. 3600 

Отговарящо на Регламент (ЕС) № 

1308/2013г.; 

7. Яйца Бр. 33000 

Кокоши, клас "А", размер "M", отговарящи на 

Наредба №1 от 2008 г.за изискванията за 

търговия с яйца за консумация, Регламент ЕО 

№589/2008, Регламент ЕО №853/2004; 

8. 

Кайма смес - 60/40 - 

свинско/говеждо месо, в 

опаковка от 1кг. замразена  

кг.  1200 

ТД на производителя.Външен вид - хомогенна 

маса с равномерно разпределени парченца 

месо и тлъстини. Цвят - бледокафяв до 

червен. Вкус - умерено солен. Мирис - 

свойствен за прясно месо. Смес от свинско и 

говеждо месо в съотношение 60:40%;  

9. Пиле кг. 3000 

замразено, добито от здрави птици в одобрени 

предприятия съгласно Регламент 853/2004/ЕС 

и отговарящо на изискванията на Регламент 

543/2008; 

10.  

Брашно-бяло, тип 500 

пакетирано в опаковка от 

1 кг.  

кг.  3300 ТД на производителя;  

11.  

Олио рафинирано, 

слънчогледово в бутилка 

РУС от един литър, първо 

качество - БС 01/2016  

литър  1000 

По браншови стандарт - БС 01/2016 или 

еквивалент. Да е получено от слънчогледови 

семена чрез пресоване, екстрахиране и 

рафиниране, външен вид бистро, без утайка, 

със златисто жълт цвят;  

12. 
Олио рафинирано, 

слънчогледово в бутилка 
литър  1500 

Да е получено от слънчогледови семена чрез 

пресоване, екстрахиране и рафиниране, 



3 

 

РУС от един литър външен вид бистро, без утайка, със златисто 

жълт цвят; 

13. Ябълки  кг. 5000 

Да отговаря на изискванията на Наредба 

№16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответния клас 

първи. Продуктите от този клас трябва да са с 

добро качество, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип. Плодовете да са 

цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, 

с типична форма и оцветяване , без загнили 

части, без чужд мирис и вкус и без видими 

остатъци от средства за борба с болести и 

неприятели; 

14. Портокали  кг. 2500 

Да отговаря на изискванията на Наредба 

№16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответния клас 

първи. Продуктите от този клас трябва да са с 

добро качество, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип. Плодовете да са 

цели,свежи, здрави, чисти, нормално развити, 

без загнили части, с типична форма и 

оцветяване и без видими остатъци от средства 

за борба с болести и неприятели; 

15.  Банани  кг.  2500 

Да отговаря на изискванията на Наредба 

№16/28.05.2010 г. на МЗХ за съответния клас 

първи. Продуктите от този клас трябва да са с 

добро качество, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип. Плодовете да са 

цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, 

без загнили части, с типична форма и 

оцветяване, да са напълно узрели;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


