
Приложение №1                                 

 

TЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

               

„Избор на изпълнител за доставка на подкрепителни закуски за нуждите  

                                  на  СУПНЕ „Фридрих Шилер” гр.Русе   

 

18. Въведение : 

 Доставките са определени в съответствие с действителните нужди и 

приоритети. Настоящата техническа спецификация е част от тръжната 

документация и трябва да се разглежда заедно с останалите документи. 

 

II. Обхват на дейностите и общи изисквания: 

Доставките включват дейноста: 

 „Доставка на подкрепителни закуски на ученици от І до ІV клас”; 

III. Изисквания относно вида, изпълнението и качество на доставките: 

1. Храните да се произвеждат и доставят от обекти, регистрирани по чл.12 

от Закона за храните. 

2. Производството, опаковането, етикетирането и транспорта на храните да 

са в съответствие с изискванията на: 

  - Закон за храните – Обн. ДВ бр.90 от 15.10.1999г. 

  - Регламент (ЕО) 852/2004 относно хигиена на храните. 

   - Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 

27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, 

предназначени за контакт с храни. 

   - Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

потребителите  

   - Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните – издадена от 

Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието 

и горите. Обн. ДВ.бр.10 от 05.02.2016г. 

    -Наредба №2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от 

пластмаси, предназначени за контакт с храни  Обн.ДВ. бр.13  / 2008 г.  

    -Наредба №5 от 09.02.2015г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните, Обн. 

ДВ.бр. 14 от 20.02.2015г. 

 - Наредба №1/22.01.2018г. за физиологичните норми за хранене на 

населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 11   

от 02.02.2018.  

 - Наредба № 8 от 4.12.2018 г. oбн., ДВ, бр. 104 от 2018 г.,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.  



 - Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, 

издадена от Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. 

Бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009г.; 

-  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.; 

 

3. Храната се приготвя в деня на доставката й. Не се допуска предлагане  

на храна от предишния ден. 

 

4. Подкрепителни закуски задължително да се доставят по представения 

график и със съставки и тегло, указани по долу, както следва: 

 
                                                                                     

                                                               ГРАФИК 

                         за доставка на подкрепителни закуски за учениците  

                        от І до ІV клас в СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе  

 

 
 

 №  

по ред 

   Дата на 

 доставката 

                        Продукт  Забележка 

    1               2                                         3           4 

1. 18. 03. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

2. 19. 03. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

3. 20. 03. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

4. 21. 03. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

5. 22. 03. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

6. 25. 03. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

7. 26. 03. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

8. 27. 03. 2019 г. Хамбургер с горнооряховски суджук и лютеница в случай, че е учебен ден 

9. 28. 03. 2019 г. Козунак в случай, че е учебен ден 

10. 29. 03. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

11. 08. 04. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

12. 09. 04. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

13. 10. 04. 2019 г. Пица с филе и кашкавал  в случай, че е учебен ден 

14. 11. 04. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

15. 12. 04. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

16. 15. 04. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

17. 16. 04. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

18. 17. 04. 2019 г. Хамбургер с моцарела и домати в случай, че е учебен ден 

19. 18. 04. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

20. 19. 04. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 
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21. 22. 04. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

22. 23. 04. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

23. 24. 04. 2019 г. Хамбургер с пилешко роле и краставица в случай, че е учебен ден 

24. 25. 04. 2019 г. Мини кифла с шоколад в случай, че е учебен ден 

25. 30. 04. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

26. 02. 05. 2019 г. Банан в случай, че е учебен ден 

27. 03. 05. 2019 г. Хамбургер с горнооряховски суджук и  

лютеница 

в случай, че е учебен ден 

28. 07. 05. 2019 г. Ябълка в случай, че е учебен ден 

29. 08. 05. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

30. 09. 05. 2019 г. Кекс с кисело мляко  в случай, че е учебен ден 

31. 10. 05. 2019 г. Банан в случай, че е учебен ден 

32. 13. 05. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

33. 14. 05. 2019 г. Хамбургер с моцарела и домати в случай, че е учебен ден 

34. 15. 05. 2019 г. Ябълка в случай, че е учебен ден 

35. 16. 05. 2019 г. Козунак в случай, че е учебен ден 

36. 17. 05. 2019 г. Хамбургер с пилешко роле и краставица в случай, че е учебен ден 

37. 20. 05. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

38. 22. 05. 2019 г. Банан в случай, че е учебен ден 

39. 27. 05. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

40. 28. 05. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

41. 29. 05. 2019 г. Ябълка в случай, че е учебен ден 

42. 30. 05. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

43. 31. 05. 2019 г. Хамбургер с горнооряховски суджук и  

лютеница 

в случай, че е учебен ден 

44. 17. 09. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

45. 18. 09. 2019 г. Пица с филе и кашкавал  в случай, че е учебен ден 

46. 19. 09. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

47. 20. 09. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

48. 24. 09. 2019 г.  Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

49. 25. 09. 2019 г. Хамбургер с моцарела и домати в случай, че е учебен ден 

50. 26. 09. 2019 г. Мини кифла с шоколад  в случай, че е учебен ден 

51. 27. 09. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

52. 30 09. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

53. 01. 10. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

54. 02. 10. 2019 г. Хамбургер с пилешко роле и краставица в случай, че е учебен ден 

55. 03. 10. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

56. 04. 10. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

57. 07. 10. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

58. 08. 10. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

59. 09. 10. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

60. 10. 10. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 
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61. 11. 10. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

62. 14. 10. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

63. 15. 10. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

64. 16. 10. 2019 г. Хамбургер с горнооряховски суджук и 

 лютеница 

в случай, че е учебен ден 

65. 17. 10. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

66. 18. 10. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

67. 21. 10. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

68. 22. 10. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

69. 23. 10. 2019 г.  Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

70. 24. 10. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

71. 25. 10. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

72. 28. 10. 2019 г. Козунак в случай, че е учебен ден 

73. 29. 10. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

74. 30. 10. 2019 г. Хамбургер с моцарела и домати в случай, че е учебен ден 

75. 31. 10. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

76. 04. 11. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

77. 05. 11. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

78. 06. 11. 2019 г. Хамбургер с пилешко роле и краставица в случай, че е учебен ден 

79. 07. 11. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

80. 08. 11. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

81. 11. 11. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

82. 12. 11. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

83. 13. 11. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

84. 14. 11. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

85. 15. 11. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

86. 18. 11. 2019 г. Мини кифла с шоколад  в случай, че е учебен ден 

87. 19. 11. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

88. 20. 11. 2019 г. Хамбургер с горнооряховски суджук и  

лютеница 

в случай, че е учебен ден 

89. 21. 11. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

90. 22. 11. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

91. 25. 11. 2019 г. Соленка с плънка  в случай, че е учебен ден 

92. 26. 11. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

93. 27. 11. 2019 г.  Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

94. 28. 11. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

95. 29. 11. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

96. 02. 12. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

97. 03. 12. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

98. 04. 12. 2019 г. Хамбургер с моцарела и домати в случай, че е учебен ден 

99. 05. 12. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

100. 06. 12. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 
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101. 09. 12. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

102. 10. 12. 2019 г. Кекс с орехови ядки в случай, че е учебен ден 

103. 11. 12. 2019 г. Хамбургер с пилешко роле и краставица в случай, че е учебен ден 

104. 12. 12. 2019 г. Сандвич с пилешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

105. 13. 12. 2019 г. Соленка с плънка в случай, че е учебен ден 

106. 16. 12. 2019 г. Козунак в случай, че е учебен ден 

107. 17. 12. 2019 г. Кекс с кисело мляко в случай, че е учебен ден 

108. 18. 12. 2019 г. Пица с филе и кашкавал в случай, че е учебен ден 

109. 19. 12. 2019 г. Сандвич с пуешко филе и зеленчуци в случай, че е учебен ден 

110. 20. 12. 2019 г. Кекс с прясно мляко в случай, че е учебен ден 

 

   
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АСОРТИМЕНТ,  СЪСТАВКИ И ТЕГЛО НА 

ПОДКРЕПИТЕЛНИТЕ ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

  

 

 

Кекс с орехови ядки  

Нето тегло 100 гр  

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама 

Брашно по УС „България”     60   

Масло слънчогледово по УС  за намазване 

ня формите 

        

     2    

Ванилия      0,02  

Кисело мляко по БДС    10  

Яйца      1    

Захар пудра      5   

Захар на пясък за белтъците      5 

Краве масло      5 

Бакпулвер      0,7    

Орехови ядки    10   

Енергийна стойност в ккал    310  

 

 

 

 

Кекс с кисело мляко   

 Нето тегло 150 гр  

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама 

Брашно по УС „България”     80   



Масло слънчогледово по УС         5        

Ванилия      0,03  

Кисело мляко по БДС    25      

Яйца    18    

Кора от лимон      5    

Захар       10 

Краве масло      5 

Бакпулвер      1    

Сода бикарбонат      0,3    

Енергийна стойност в ккал     315 

 

 

 

 

Кекс с прасно мляко   

Нето тегло 100 гр  

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама 

Брашно по УС „България”    60   

Ванилия      0,02  

Прясно мляко      20     

Яйца    20   

Кора от лимон      1    

Захар пудра       5 

Захар кристална      5 

Краве масло      5 

Бакпулвер      0,6    

Енергийна стойност в ккал     294 

 

 

 Мини  кифла с шоколад –  

Нето тегло 100 гр 

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

 Брашно по УС „България”     60    

Яйца       8   

Масло слънчогледово по УС „България” 

или краве масло  

      6   

Захар за тестото       7    

Мая       1,8    

Готварска сол        0,2   

Течен шоколад -  отговарящ на Наредбата     20   



за изискванията към шоколада и 

шоколадовите продукти приета с ПМС 

№251/2002г /публ.ДВ бр.107/2002г./  

Енергийна стойност в ккал      330 

 

   

                            Козунак   

 Нето тегло 80 гр 

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

 Брашно по УС „България”       50    

Яйца       10     

Прясно мляко         10 

Масло слънчогледово по УС „България” 

или краве масло  

       5    

Захар         10     

Мая        2,4    

Готварска сол         0,24   

Кора от лимон        1,5 

Масло слънчогледово по УС за тавата        1,5 

Енергийна стойност в ккал      325 

Соленки с плънка   

 Нето тегло 80 гр 

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

 Брашно по УС „България”      50    

Яйца      10    

Кисело мляко        25  

Краве масло         3 

Краве сирене       15   

Сода бикарбонат        0,6    

Готварска сол         0,1   

Масло слънчогледово по УС „България” за 

тавата 

       0,5 

Енергийна стойност в ккал       325 

 

 

Пица с филе и кашкавал   

 Нето тегло 90 гр 

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

Брашно по УС „България”      60   

Масло слънчогледово        3    

Прясно мляко краве       10    

Мая        0,3     

Готварска сол        0,2    

Захар          1   



Стерилизирани домати      12   

Кашкавал по БДС      10   

Чубрица сушена        0,2    

Свинско филе      10    

Гъби консервирани        5    

Краставици мариновани         5    

Царевица консерва        5   

Маслини без костилка        5   

Енергийна стойност в ккал       330 

 

 

Сандвич със пилешко филе и зеленчуци   

Нето тегло 150 гр 

Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

Пълнозърнест хляб      60    

Пилешко филе      50    

Краве масло         7     

Домати      15     

Краставици      15     

Магданоз        3   

Енергийна стойност в ккал      320 

 

 

 

Хамбургер с пилешко роле и 

краставица   

Нето тегло 120 гр 

Съставки 

 Нетно    

тегло в 

грама  

1.Питка за хамбургер:                  70   

 Състав на питката: 

І. Вариант 

    - Брашно тип 500 по УС „България”    

    - Брашно ръжено      

ІІ Вариант       

    - Пълнозърнесто брашно                          

        

 

    25   

    25    

 

    49 

          

2.Пилешко роле     30 

3.Краставици пресни      10   

4.Лютеница по УС      10    

Енергийна стойност в ккал    330 

 

 

Сандвич с пуешко филе и зеленчуци   

Нето тегло 100 гр 

Нетно 

тегло в 



Съставки грама  

Пълнозърнест хляб      40   

Пуешко филе      30    

Краве масло         4    

Домати пресни        10    

Листа от салата      16   

Енергийна стойност в ккал     330 

 

 

      Хамбургер с моцарела и домати 

                     Нето тегло 100 гр 

                              Съставки 

Нетно 

тегло в 

грама  

 1.Питка за хамбургер:                 60       

Състав на питката: 

     - Пълнозърнесто брашно             
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Кисело краве мляко по БДС        17    

Яйца за замесване       2,5    

Краве масло       2,5    

Мая       1    

Готварска сол       0,2   

Яйца за намазване       1    

Масло слънчогледово  по УС за намазване 

на тавата 

      1   

    2. Моцарела      15   

    3. Домати пресни      10   

    4. Маслини без костилка      15  

Енергийна стойност в ккал     330 

 

 

 

Хамбургер с горнооряховски суджук и 

лютеница    

 Нето тегло 80 гр 

 Нетно    

тегло в 

грама  

1.Питка за хамбургер:                  55    

 Състав на питката: 

І. Вариант 

    - Брашно тип 500 по УС „България”    

    - Брашно ръжено      

ІІ Вариант       

    - Пълнозърнесто брашно                          

        

 

    17    

    17    
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2.Горнооряховски суджук     15  

3.Лютеница по УС      10    

Енергийна стойност в ккал    330 

 



5. Подкрепителните закуски задължително да са предварително пакетирани в 

индивидуални опаковки, отговарящи на нормативните изицсвания  и 

етикетирани и маркирани, съгласно  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за 

предоставянето на информация за храните на потребителите и Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 

383 от 2014 г. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. и 

храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на 

трайност. 

6.Подкрепителните закуски да са произведени по Технологична 

документация в която да е видно, че суровините от които се приготвят 

закуските, изпълняват изискванията на Наредба № 8 от 4. 12. 2018 г. oбн., 

ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г.,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.  

7.Обектът в който се произвеждат храните, трябва да притежава 

разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността на 

храните и да води и представя при поискване на записи и документи, които 

да доказват пълно и точно влагането на изброените но-горе съставки в 

храните от задължителния за изпълнение асортимент   

8. Възложителят има право да поиска от доставчика да представи протокол 

от анализ на определена храна, по съответните показатели от ТД, направен 

за сметка на Изпълнителя в акредитирана лаборатория, с цел доказване на 

съответствие.  

9.Възложителят има право да извършва посещения в обекта за 

производство, с цел проверка спазването на всички изисквания на 

зададените рецепти, грамаж и дали използваните суровини отговарят на 

нормативните изисквания.  

10.При транспортирането на храните се спазват изискванията на 

приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския 

парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB 

L 139, 30.4.2004 г.)  

11.При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите 

техническа спецификация и на договорните условия, включително на 

приложимите нормативни актове, директорът на училището (Възложител), 

или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, 

като откаже приемането на доставката. Същият изисква доставяне на нова 

храна, напълно отговаряща като съдържание, количество, качество и начин 

на доставяне на техническата спецификация и на договорните условия, В 

този случай Изпълнителят е задължен незабавно и своевременно да 

достави храна, която напълно съответства на настоящата техническага 

спецификация и на договорните условия, включително на приложимите 



нормативни актове като в този случай транспортните разходи за 

неприетата доставка са за сметка на изпълнителя. 

12.Всяка доставка задължително да бъде придружена с писмена 

декларация за съответствие, в която изпълнителят декларира, че храната е 

приготвена при спазване на нормативните изисквания, на ТД на продукта и 

на указаните по горе  рецепти. Декларацията да съдържа задължително и 

следният текст: Известна ми е, че за вписване на неверни данни в 

настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

13. При всяка доставка се съставя приемо – предавателен протокол в 2 

екземпляра (по един за Възложителя и Изпълнителя). 

       

 


