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1.НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Доставката на закуските трябва да отговарят на следните нормативни 

изисквания:  

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

• 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; 

• Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици(Загл. Доп.-ДВ, бр. 

60 от 2012г.), издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 73 от 

20.09.2011 г., в сила от 20.09.2011г., изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г.); 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 16.09.2011г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр.73 от 20.09.2011г.)., в сила от 03.11.2015г. 

издадена от Министъра на земеделието и храните. Обн. ДВ. бр.85 от 03.11.2015г.); 

• Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците издадена от 

Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 07.08.2009г.; 

• Наредба № 1 от 26.01. 2016 г. за хигиената на храните (обн. в ДВ, бр. 10 от 

05.02.2016 г.); 

• Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за максимално допустимите количества 

замърсители в храните (обн. ДВ бр.14/20.02.2015 г.); 

• Наредба № 23 от 19.07.2005г. за физиологическите норми на хранене на 

населението, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 63 от 

02.08.2005г. 

 

М Е Н Ю – СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУСКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV 

КЛАС  

 

Седмица 1: 

Закуска Грамаж 

Кашкавалка 130 гр. 

Баница 130 гр. 

Солунски геврек 130 гр. 

Пълнозърнеста питка със сирене 130 гр. 

Закуска с колбас 130 гр. 

 

Седмица 2: 

Закуска Грамаж 

Рогче 130 гр. 

Парче пица 130 гр. 

Милинка 130 гр. 

Домашна баница 130 гр. 

Закуска с кашкавал и колбас 130 гр. 
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Седмица 3: 

Закуска Грамаж 

Сиренарка 130 гр. 

Солунски геврек 130 гр. 

Закуска с колбас и кашкавал 130 гр. 

Пълнозърнеста питка със сирене 130 гр. 

Парче пица 130 гр. 

 

Седмица 4: 

Закуска Грамаж 

Закуска с колбас 130 гр. 

Кашкавалка 130 гр. 

Парче пица 130 гр. 

Баница 130 гр. 

Охлюв с яйце и сирене 130 гр. 

 

 

2. Изисквания към закуските, които ще се доставят: 

Закуските да са надлежно етикирани и маркирани, съгласно изискванията на 

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС 

№ 383 / 04.12.2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.) относно : 

                   - информацията да е на български език 

                   - не заблуждават потребителите 

                   - маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срока на трайност 

                   - обявена разбираема хранителна и здравна претенция                   

                   - храни с наличие на съдържание, съставки или произведени от ГМО 

                   - лица с непоносимост към глутен или други алергени.          

Доставяните закуски трябва да са подходящо опаковани за предпазване от 

външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи. 

         Всяка партида закуски да се придружава с документи за произход, за качество и 

безопасност. 

         Не се допускат закуски, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок 

на трайност, храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми, храни, обработени с йонизиращи лъчения и храни, в които са вложени 

консерванти, стабилизатори и оцветители.  Не се допускат закуски с признаци на видимо 

плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. 

        Изпълнителят е длъжен да води и представя при поискване записи, които да доказват 

пълно и точно изпълнение на рецептите от ТД на производителя от задължителния за 

изпълнение асортимент.  

 

 

№ 

 

Артикул 

 

Единица 

мярка 

 

Техническа спецификация, описание 
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1. Баница - 0,130 кг. Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло и слънчогледово масло  по браншови 

стандарт.  

Повърхност – грапава, с гънки и прегъвания на 

листовете, със смесен бледо-жълт и червено-

кафяв цвят, на някои места по-силно изразен. 

Средина – силно изпечена, шуплеста, с добре 

напластени и еднакво дебели кори, да не е 

клисава, с равномерно разпределено във 

вътрешността сирене. Вкус и мирис приятни, 

характерни за състава. 

2. Домашна баница-

0,130 кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло и слънчогледово масло  по браншови 

стандарт, яйцата трябва да са клас „А“ и 

отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 

2008 г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация. 

Повърхност – грапава, с нежна и крехка кора и 

със смесена окраска от златистожълт до 

червеникаво-кафяв цвят. Средина– - нормално 

изпечена,  бухнала и шуплеста, с добре 

напластени и еднакво тънки  листове, да не е 

клисава, с равномерно разпределен пълнеж. 

Вкус и мирис много приятни, характерни за 

състава. 

3. Милинка - 0,130 кг. Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло или слънчогледово масло  по браншови 

стандарт, яйцата трябва да са клас „А“ и 

отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 

2008 г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация. 

Добре развит обем, повърхност грапава, 

оцветена светло-червеникаво с жълтеникови 

петна, образувани от яйцата. Средината е с 
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равномерни шупли добре изпечена. Вкус и 

мирис приятни, характерни за състава. 

4. Рогче  - 0,130 кг. Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло или слънчогледово масло  по браншови 

стандарт.  

Правилна форма, с гладка повърхност, добре 

развит обем, без смачквания и деформации. 

Вътрешност нормално изпечена, светла, добре 

развита, с тънкостенна пористност. При 

напречен разрез равномерно да се очертава 

поставеното във вътрешността сирене. Вкус и 

мирис приятни, характерни за състава. 

5. Сиренарка - 0,130 

кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло или слънчогледово масло  по браншови 

стандарт, яйцата трябва да са клас „А“ и 

отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 

2008 г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация. 

Силно развит обем, с правилна форма, с 

грапава повърхност и червеникавокафяв цвят. 

Средина шуплеста и пухкава, нормално 

изпечена, без влажност и клисавост, сиренето е 

равномерно разпределено. Вкус и мирис 

приятни, характерни за състава. 

6. Охлюв с яйца и 

сирене - 0,130 кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010, мазнините да са краве 

масло или слънчогледово масло  по браншови 

стандарт, яйцата трябва да са клас „А“ и 

отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 

2008 г. за изискванията за търговия с яйца за 

консумация. 

Правилна форма на охлювена черупка, добре 

развит обем, без смачквания и деформации. 

Вътрешност нормално изпечена, светла, добре 

развита, с тънкостенна пористност. При 
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напречен разрез равномерно да се очертава 

поставеното във вътрешността сирене. Вкус и 

мирис приятни, характерни за състава. 

7. Пълнозърнеста 

питка със сирене - 

0,130 кг. 

Бр.  ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: 

пълнозърнесто брашно, сирене  произведено в 

съответствие със стандарт БДС 15:2010, 

мазнините да са краве масло или слънчогледово 

масло  по браншови стандарт.  

Правилна кръгла форма, като е леко или силно 

сплесната отгоре. 

Повърхността е грапава, има ясно очертани по 

повърхността парченца сирене около което има 

по-тъмно оцветени места. Цветът е от 

бледожълт и червено-кафяв цвят, на някои 

места по-силно изразен. Средината е нормално  

изпечена, светла и с тънкостенна пористност. 

Вкус и мирис приятни, характерни за състава. 

8. Кашкавалка - 0,130 

кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

кашкавал  произведен  в съответствие със 

стандарт БДС 14:2010, мазнините да са краве 

масло или слънчогледово масло  по браншови 

стандарт.  

Правилна форма, добре развит обем, без 

смачквания и деформации. Вътрешност 

нормално изпечена, светла, добре развита, с 

тънкостенна пористност. При напречен разрез 

равномерно да се очертава поставения във 

вътрешността кашкавал.На повърхността може 

да има и настърган кашкавал. Вкус и мирис 

приятни, характерни за състава. 

9. Закуска с колбас и 

кашкавал - 0,130 кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

колбас по утвърден стандарт „Стара планина“, 

кашкавал  произведен  в съответствие със 

стандарт БДС 14:2010 и  слънчогледово масло  

по браншови стандарт.  

Правилна форма, добре развит обем, без 

смачквания и деформации. Вътрешност 

нормално изпечена, светла, добре развита, с 

тънкостенна пористност. При напречен разрез 

равномерно да се очертава поставения във 

вътрешността колбас. На повърхността да има 



7 

 

настърган кашкавал. Вкус и мирис приятни, 

характерни за състава. 

 10. Закуска с колбас - 

0,130 кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

колбас по утвърден стандарт „Стара планина“ и  

слънчогледово масло  по браншови стандарт.  

Повърхност гладка, правилна форма, добре 

развит обем, без смачквания и деформации. 

Вътрешност нормално изпечена, светла, добре 

развита, с тънкостенна пористност. При 

напречен разрез равномерно да се очертава 

поставения във вътрешността. Вкус и мирис 

приятни, характерни за състава. 

 11. Парче пица - 0,130 

кг. 

Бр.  ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти.  Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт, 

сирене  произведено в съответствие със 

стандарт БДС 15:2010 или кашкавал  

произведен  в съответствие със стандарт БДС 

14:2010, слънчогледово масло  по браншови 

стандарт. Ако има колбас трябва е по  утвърден 

стандарт „Стара планина“.   

Правилна форма на триъгълник или 

правоъгълник , с грапава повърхност и 

червеникавокафяв цвят. Средина шуплеста 

нормално изпечена, без влажност и клисавост, 

пълнежът е равномерно разпределен по цялата 

повърхност. Вкус и мирис приятни, характерни 

за състава.  

 12. Солунски геврек - 

0,130 кг. 

Бр. ТД на производителя. Без оцветители и 

консерванти. Използваните суровини да 

отговарят на следните изисквания: брашно 

„Бяло“, произведено по утвърден стандарт  и 

слънчогледово масло  по браншови стандарт.  

Правилна форма кръгла или елипсовидна, 

равномерна дебелина, без големи странични 

издутини. Повърхност нормално оцветена с 

червеникавокафяв цвят, с поръсен сусам без 

механически замърсявания. Средината добре 

изпечена, равномерно оцветена, да не е влажна 

и да не лепне при пипане. Шупливост 

равномерна. 

Вкус и мирис приятни, характерни за състава 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа 

оценка, техническо одобрение или технически еталон, конкретен модел, източник 
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или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход 

или производство да се чете „или еквивалент“ 

 

 












