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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

Доставките на хранителни продукти се извършва в работни дни в периода между 7:30 – 15:30 часа по дадена заявка франко 

склада на социалните обекти, съгласно списъка с обектите, който е неразделна част от Договора за изпълнение. Доставката се 

извършва в срок не повече от 24 часа след подаване на заявката от оторизираните за това лица. Забранява се подмяната на 

артикул поръчан от Възложителя с друг по усмотрение на Изпълнителя, а Възложителят си запазва правото да променя 

заявката до изтичане на крайния срок за нейното осъществяване.  

Асортиментът в заявката, ще се определя съобразно  сезона и предлагането на видовете пресни плодове и зеленчуци и цените 

им в Информационния бюлетин на ДКСБТ /www.dksbt.bg/.   

При доставката на хранителните продукти, не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. Не се допускат храни, 

които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност. Храните се съхраняват в условията, 

регламентирани от производителя, и се предлагат в срока на трайност. 

Опаковката на продуктите трябва да отговаря на изискванията на Закона за храните и останалите нормативни документи и да 

гарантира възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия. Предварително опакованите храни, 

доставяни, да са в опаковка, която предпазва продукта от външно замърсяване и не променя органолептичните му 

характеристики. Пакетираните храни, доставяни на детските заведения, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно 

Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

 

 

Обособена позиция „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” 

 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Баница „Витоша” –брашно пшенично тип 500, сол, масло 

слънчогледово, сирене краве бяло саламурено и мая 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

200/ 

грама/бр 

индивидуална 

полиетиленова  опаковка 

Баница правоъгълна – произведена от тънко разточени 

тестени листа от брашно пшенично тип 500, сол, масло 

слънчогледово, сирене краве бяло саламурено 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

140 грама/бр Индивидуална опаковка 

Боза - питейна вода, пшеница, захар и/или подсладители и 

консерванти. Бозата да бъде на цвят светло бежов до 

тъмно бежов, на вкус сладка, слабо резлива. 

Консистенцията да бъде колоидна суспензия без утайка и 

избистреност. Сухото вещество да не е по- малко от 5%, 

киселинността, като млечна киселина не повече от 0,3%, 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
л Пластмасово шише по 1 л  
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алкохол – 0%, пясък не се допуска. 

Брашно – пшенично тип 500 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

Кг Пакет от 1кг 

Брашно – тип 500 Утвърден стандарт  кг Пакет от 1 кг 

Домашна юфка-произведена 100% от пшеничен грис, 

вода. С цвят  бледо  жълт до златист, еднакъв, без 

признаци на недобро омесване;  мирис – свойствен, без 

неприсъщи миризми, вкус – свойствен, без горчивина, 

застоялост и друг страничен привкус 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
0,400кг./бр 

 
Индивидуални пакети 

Кашкавалка – брашно пшенично тип 500, сол, масло 

слънчогледово,  кашкавал и мая 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

140 грама/бр 
индивидуална 

полиетиленова  опаковка 

Кифла козуначена - от козуначено тесто с пшенично 

брашно тип 500, мая, яйца, сол, слънчогледово масло, 

захар и мармалад.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

140 грама/бр 

индивидуална 

полиетиленова опаковка. 

 

Кифла с локум- от обикновено тесто с пшенично брашно 

тип 500, мая, яйца, сол, слънчогледово масло, захар и 

локум. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

140 гр/брой 

индивидуална 

полиетиленова опаковка 

 

Кифла с мармалад – от обикновено тесто с пшенично 

брашно тип 500, мая, яйца, сол, слънчогледово масло, 

захар и мармалад. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

140 гр/брой 

индивидуална 

полиетиленова опаковка 

 

Козунак – 400гр. произведен от козуначено тесто с 

брашно пшенично тип 500, мая, сол, захар, прясно краве 

мляко, прясно краве масло, слънчогледово масло, яйца и 

есенция 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
400гр. /бр. 

индивидуална 

полиетиленова опаковка 

 

Козунак - 450гр. Утвърден стандарт 

450гр./бр. 

индивидуална 

полиетиленова опаковка. 

 

Кори за баница – с добра еластичност  По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

0,500 кг/бр. Индивидуални пакети 

Макарони –произведени 100% от пшеничен грис, вода и 

яйца. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

0,400кг./бр 

 
Индивидуални пакети 
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на производителя  

Макарони Утвърден стандарт 400гр./бр. Индивидуални пакети 

Мая за хляб – кубче По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

40гр/бр. Индивидуална опаковка 

Милинка с извара – кръгла форма, на сектори; 

произведена от брашно тип 500, мая, сол, масло 

слънчогледово, масло краве, извара, яйца.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

300 гр./бр. 
индивидуална 

полиетиленова опаковка. 

Рогче с извара – от обикновено тесто с пълнеж – извара 

от краве мляко.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

140 гр./бр. 
индивидуална 

полиетиленова опаковка. 

Тесто – брашно тип 500, мая,  сол По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

кг 
индивидуална 

полиетиленова опаковка 

Тутманик – триъгълна форма; произведен от брашно тип 

500, мая, сол, масло слънчогледово, масло краве- прясно, 

сирене бяло краве саламурено,  яйца. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

150 гр./бр. 
индивидуална 

полиетиленова  опаковка 

Фиде – с цвят бял до жълтеникав, еднакъв, без признаци 

на недобро омесване;  мирис – свойствен, без неприсъщи 

миризми, вкус – свойствен, без горчивина, застоялост и 

друг страничен привкус 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
400 гр./ кг. Индивидуални пакети  

Фиде Утвърден стандарт 400 гр./кг. Индивидуални пакети 

Хляб „Добруджа” – от брашно тип 700. Правилно 

оформена франзела без пукнатини и грапавини. Добре 

изпечена, нелепнеща кора и средина– горна до 2 мм и 

долна до 2,5 мм. Тегло на франзелата 650 гр./бр. Нарязана 

на филии и поставена в полиетиленова опаковка. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  650гр. 
Индивидуални пакети от 

0.650 кг 

Хляб „Стара Загора” – от брашно тип 500. Правилно 

оформена франзела без пукнатини и грапавини. Добре 

изпечена, нелепнеща кора и средина– горна до 2 мм и 

долна до 2,5 мм. Тегло на франзелата 650 гр./бр. или 330 

гр./бр. Нарязана на филии и поставена в полиетиленова 

опаковка. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  650 

гр./350гр. 

Индивидуални пакети от 

0.650 кг и 0,330 кг 

Хляб „Стара Загора” – утвърден стандарт „България” – По БДС - Утвърден 650 гр. Индивидуални пакети от 
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от брашно тип 500. Правилно оформена франзела без 

пукнатини и грапавини. Добре изпечена, нелепнеща кора и 

средина– горна до 2 мм и долна до 2,5 мм. Тегло на 

франзелата 650 гр./бр. Нарязана на филии и поставена в 

полиетиленова опаковка.  

стандарт 

„България”  

0.650 кг  

Хляб Диетичен - от брашно тип 700. Правилно оформена 

франзела без пукнатини и грапавини. Добре изпечена, 

нелепнеща кора и средина– горна до 2 мм и долна до 2,5 

мм. Тегло на франзелата 500 гр./бр. Нарязана на филии и 

поставена в полиетиленова опаковка. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  500гр. 
Индивидуални пакети от 

0.500 кг 

 

Обособена позиция  „МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ” 

 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Извара насипна - обезмаслена,  диетична, първо качество. Водно 

съдържание – не повече от 78%, киселинност ˚Т – не повече от 

250. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

кг. пакети по 1 кг 

Кашкавал от краве мляко - пълномаслен без растителни 

мазнини. Всяка пита е вакуумирана и маркирана трайно и 

четливо на български език. Мирис вкус и аромат – специфичен . 

Аромат -свойствен за зрял кашкавал, вкус – умерено солен, без 

страничен привкус и мирис. Сухо вещество не по- малко от 58%, 

масленост в сухото вещество – 45%, готварска сол – 1.5 ÷ 2.5, без 

наличие на растителни мазнини, срок на зреене – до 60 дни. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

кг 
Вакуумна опаковка 

от 1 кг. 

Кисело мляко 2%  -  българско, с масленост не по-малко от 2%, 

с гладка блестяща повърхност, с или без забележим слой от 

млечна мазнина, цвят бял с различни нюанси на кремав оттенък,  

вкус и аромат – специфични, приятно млечнокисели 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
0,400кг/бр 

Пластмасови 

кофички по 0,400кг 

Кисело мляко от 3,6 % масленост -  българско, с масленост не 

по-малко от 3 %, с гладка блестяща повърхност, с или без 

забележим слой от млечна мазнина, цвят бял с различни нюанси 

на кремав оттенък,  вкус и аромат – специфични, приятно 

млечнокисели.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  0,400кг/бр 
Пластмасови 

кофички по 0,400кг 
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Краве масло – млечен продукт, съдържание на млечна мазнина 

не по-малко от 80%, но по-малко от 90%, с максимално 

съдържание на вода 16% и максимално съдържание на сухия 

безмаслен остатък от млечен произход 2%.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 
кг 

каширано 

алуминиево фолио 

или хартиена 

опаковка по 0.125 кг. 

Крема сирене - вкус, мирис и аромат 

специфични за крема сирене без страничен привкус и мирис. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

Кг 
Във фолио по 0.125 

кг. за бройка 

Майонеза - Слънчогледово масло, вода, захар, яйчен прах, оцет, 

сол, калиев  сорбат. Хомогенна смес, с гладка консистенция, с 

характерен цвят и мирис. Без остатъчен горчив вкус. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

кг 

Херметически 

затворени опаковки 

по 0,200 кг. 

Прясно мляко 2%  - пастьоризирано, с масленост не по-малко от 

2%, еднородна течност без утайка, цвят бял със слабо кремав 

оттенък, вкус – слабо сладникав без страничен привкус, мирис – 

специфичен.    

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
Л. 

В полиетиленови 

пликове  от 1л. или 

кутия от 1 л 

Прясно мляко 3 % масленост - пастьоризирано, с масленост не 

по-малко от 3 %, еднородна течност без утайка, цвят бял със 

слабо кремав оттенък, вкус – слабо сладникав без страничен 

привкус, мирис – специфичен.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
Л. 

В полиетиленови 

пликове  от 1л. или 

кутия от 1 л 

Руска салата – съдържаща майонеза, колбас, картофи, моркови, 

грах. С цвят и мирис характерни за продукта. Без утаяване на 

съдържанието и остатъчен горчив вкус. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

Кг. 
Опаковки по 0,200 

кг. 

Салата „Снежанка“- съдържание на мляко, краставици, 

подправки. С цвят и мирис характерни за продукта. Без утаяване 

на съдържанието и остатъчен горчив вкус. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

Кг. 
Опаковки по 0,200 

кг. 

Сирене бяло саламурено от краве мляко – Първо качество. 

Сиренето да е преминало технологичния срок на зреене, 

опаковано в тенекии с  нетно тегло от 14 - 16 кг, с ясна 

маркировка върху капака на тенекията, обозначаващ 

предприятието - производител и дата на производство. 

Консистенция – умерено твърда, еластична. Вкус и мирис – 

специфични за зрял продукт, умерено солен вкус , с изразена 

киселинност. Киселинност ˚ Т – 200, водно съдържание не повече 

от 54%,  масленост 48 % от сухото вещество, готварска сол на  

сиренето  3 – 4,4 %, без растителни мазнини.   

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

кг 

опаковано в 

пластмасови съдове с  

нетно тегло от 14 - 

16 кг, 
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Сладолед - съдържание на мляко, захар, вода, идентични 

аромати. В замразен вид. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

Кг. 
Опаковки по 1,000 

кг. 

Сухо мляко- масленост не по-малко от 15 % от общата маса, 

получено чрез изсушаване на краве мляко по съответните 

технологии. Нежен сух прах. Допуска се незначително 

количество бучки, които лесно се разпръскват при натиск Бял с 

леко жълтеникав оттенък. Специфичен, сладникав, с при вкус на 

прясно пастьоризирано мляко. Не се допуска страничен вкус и 

мирис. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  

кг 
В полиетиленови 

пликове  от 1 кг 

 

Обособена позиция  „ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” 

 

Вид хранителни стоки 

 

Стандарт Мярка Опаковка 

Бисквити - Пшенично брашно, захар, вода, растително масло. 

С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

бр. Индивидуална 

опаковка от 0,330 кг. 

Бисквити обикновени – Пшенично брашно, захар, вода, 

растително масло. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 0,130 кг. 

Бисквити обикновени кутия– Пшенично брашно, захар, вода, 

растително масло. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 0,200 кг 

Насипни бонбони – индивидуално опаковани По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 
кг 

Насипани, единично 

опаковани бонбони в 

разфасовка от 1,000 

кг. 

Вафли тунквани -  захар, пшенично брашно, растително 

масло, какао на прах, какаово масло, емулгатори, набухвател, 

ароматизатори, шоколад минимум 21%, със съдържание в 

шоколада на минимум 25% какаова маса. Допускат се 

допълнителни съставки отговарящи на вида на конкретния 

продукт. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

 

бр 
Индивидуална 

опаковка от 0,050 кг 
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Диабетичен десерт- приготвен със заместител на захарта – 

фруктоза, съдържа ядки , мляко на прах, вафлени кори и какао. 

С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 0,025 кг 

Диабетични шоколадови вафли - приготвен със заместител 

на захарта – фруктоза, може да съдържа ядки, мляко на прах, 

вафлени кори и какао. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

бр 
Индивидуална 

опаковка до 0,050 кг 

Диабетични бисквити -  брашно, фруктоза, вода, растително 

масло. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг Индивидуална 

опаковка от 0,200 кг 

Захар - Сухи, неслепени, еднородни кристали, бели с блясък, 

сладки, без страничен привкус, не се допускат  чужди примеси. 

Еднородност на кристалите- рафинирана захар – 80%. 

Съдържание на захароза от сухото вещество не по- малко от 

99.9% и влага не повече от 0.10 %  .  

 По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

 

кг 

Хартиена или  

полиетиленова 

опаковка от 1кг 

Захарин български кутия – нискокалоричен подсладител  По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кутия Кутия с 1 200 бр. 

Кроасани – Произведени от бутер тесто с пълнеж, да има свеж 

вид, приятен аромат и ненарушена цялост. 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 
Индивидуална 

опаковка от 0,085 кг 

Локум - Отделни късове, незалепнали един за друг, състав – 

захар, глюкозен сироп, вода, пшенично нишесте, ароматизант, 

киселина, може да съдържа следи от орехови ядки и стафиди 

Индивидуална – 0,140 кг 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 
кг 

Индивидуална 

опаковка 0,140 кг. 

Локумена вафла-Съдържание: Вафлени кори, захар, глюкоза, 

нишесте, лимонена киселина, оцветители, аромати. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 
Индивидуална 

опаковка 0,035 кг. 

Меденка – бяло пшенично брашно тип 500, глюкозо-

фруктозен сироп, олио, какаов е яйчен прах, пчелен мед, 

канела и глазура. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 

Индивидуална 

опаковка от 0,050 кг 

и 0,075кг 

Нуга халва-захар, сух яйчен белтък, вафлени кори, ядки. С 

приятен аромат и ненарушена цялост. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 0,100 кг 

Пудра захар- суха, прахообразна консистенция, без наличие на По БДС или кг Индивидуална 
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примеси, други аромати  и наличие на влага еквивалентна ТД 

на производителя 

опаковка 1кг 

Суха паста – Тунквана състояща се от вафлени кори, слепени 

с пълнеж, покрити с кувертюр. Влага не повече от 2.5%, 

кувертюр не по малко от 22%. 

 По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

брой 
Индивидуална 

опаковка от 0,080 кг 

Тахан халва- слънчогледов тахан, фруктоза, растителна 

мазнина, екстракт  от чувен, лимонена киселина, какао на прах 

   

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 1кг 

Чаени бисквити- пшенично брашно, захар, маргарин, яйчен 

прах, сухо мляко. С приятен аромат и ненарушена цялост. 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг Кутия 0,200 кг. 

Шоколад – съдържащ какаова маса, мляко, захар. Без 

нарушена цялост на блокчетата и излагане на топлинни 

източници. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
Индивидуална 

опаковка от 0,100 кг. 

 

Обособена позиция  „МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ” 

 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Агнешки дреболии - от субпродукти (сърце, бял дроб, черен 

дроб), замразени /до достигане на температура в дълбочина на 

продукта не по-висока от минус 18° С/, със запазена форма и 

цялост на съставните компоненти, без кръвни съсиреци и други 

замърсявания . 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

 

кг Тарелка 1 кг. 

Агнешко месо - агнешко месо екстра качество, без тлъстини и 

кожа, замразено при -18°С 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Кайма смес 0,250 -хомогенна маса с равномерно разпределени 

парченца месо и тлъстини с чиста повърхност. Консистенция – 

мека, пластична. Цвят – бледокафяв до червен. Ниско съдържание 

на мазнини – не повече от 12,5% от общата маса, и ниско 

съдържание на сол – не повече от 1,5% от общата маса. 40% 

свинско, 60% телешко 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

 

кг 

В полиетиленова 

или хартиена 

опаковка от 

0,250кг 
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Кайма смес 0,500- хомогенна маса с равномерно разпределени 

парченца месо и тлъстини с чиста повърхност. Консистенция – 

мека, пластична. Цвят – бледокафяв до червен. Ниско съдържание 

на мазнини – не повече от 12,5% от общата маса, и ниско 

съдържание на сол – не повече от 1,5% от общата маса. 40% 

свинско, 60% телешко  

 По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 

В полиетиленова 

опаковка от 0,500 

кг 

Кърначета – външен вид с  гладка неразкъсана повърхност, 

пресни, незамразени със свойствен мирис и цвят 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленови 

пликове по 1 кг 

Кебапчета - Полуфабрикат от (свинско 40% и телешко 60%) месо, 

сол и подправки. Охладени, външен вид - чиста гладка повърхност 

без разкъсвания; цвят - бледо кафяво - червен; мирис и вкус - 

свойствен 

 По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 

По 50 бр. в 

тарелка по 0,100 

кг за 1 бр. 

Колбас малотраен варено-пушен - Наденица от свинско месо и 

сланина, с приятен вкус и лек аромат на подправки, с цилиндрична 

дъгообразна форма, с дължина 16-20 см., водно съдържание не 

повече от 60%, масленост не повече от 60 %, белтък не по-малко 

от 21% и готварска сол не повече от 2,2 %. Чиста гладка 

повърхност без петна, повреди и необичайни грапавини. В 

полиетиленови пликове. 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

 

кг 
В полиетиленови 

пликове. 

Кренвирш – пилешки - чиста гладка повърхност без петна, 

повреди и необичайни грапавини; цвят кафяво червеникав; мирис 

- специфичен и приятен. Водно съдържание не повече от 62%. 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Кюфтета за скара 100 г - Полуфабрикат от (свинско 40% и 

телешко 60%) месо, сол и подправки. Охладени, външен вид - 

чиста гладка повърхност без разкъсвания; цвят -бледо кафяво - 

червен; мирис и вкус - свойствен 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

 

кг 

По 50 бр. в 

тарелка по 0,100 

кг за 1 бр. 

Месо свинско – свинско месо екстра качество, без тлъстини и 

кожа, замразено при -18°С  

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Месо свинско на късчета - свинско месо екстра качество, без 

тлъстини и кожа 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 
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Мляно месо смес  60% телешко и 40% свинско – смляно 

свинско  и телешко месо, екстра качество, без тлъстини и кожа 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Пастет свински - Произведен от свинско месо, свински черен 

дроб, бульон, сол и подправки. Гладка повърхност с хомогенен 

бледорозов до сивокафяв цвят, специфичен вкус на вложените 

подправки 

По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

 

кг 0,180 кг в черво 

Пиле замразено – качество първо,замразено птиче месо добито от 

бройлери, пилета, ярки; външен вид – добре закръглен труп без 

вътрешности, с нормално отлагане на подкожна мазнина;кожа – 

чиста, здрава, без натъртвания и петна, без остатъци на перушина, 

цвят – кремаво-жълт; мярка – килограм; индивидуална 

полиетиленова опаковка 

По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Пилешки бутчета - замразени, без наличие на вода, 

външен вид бледожълти без механични повреди  

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 

В полиетиленова 

опаковка с тегло 

1кг 

Пилешки воденички -  замразени без допълнителни дреболии и 

мазнини, специфичен мирис и свеж вид 

По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 1кг 

Пилешки дробчета -  замразени без допълнителни дреболии и 

мазнини, специфичен мирис и свеж вид 

По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

Кг 
В полиетиленова 

опаковка 1кг 

Пилешко филе  По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 1кг 

Салам телешки/свински – салам в черво, със специфичен мирис 

и свеж вид без грапавини и неравности 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг В черво  

Салам шпеков - сух (свинско и телешко месо) - външна 

повърхност чиста, леко набръчкана без петна и грапавини по 

обвивките с кафяво-червеникав цвят; мирис - свойствен с едва 

доловим дъх на дим; вкус - специфичен с едва доловим дъх на дим 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Свинска пържола – свинско месо екстра качество, пържола със 

специфичен цвят и свеж мирис 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 
кг 

В полиетиленова 

опаковка 



11 

 

на производителя 

Телешко месо – телешко месо, екстра качество, без тлъстини и 

кожа, замразено при -18°С на малки късове 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Телешки шол- телешко месо от бут, екстра качество, без 

тлъстини и кожа 

По БДС или 

еквивалентна      

ТД на 

производителя 

кг 
В полиетиленова 

опаковка 

Телешко шкембе варено -  почистено, замразено с характерен 

мръсно бял жълтеникав цвят.  

 По БДС или 

еквивалентна   ТД 

на производителя 

кг 

В полиетиленова 

опаковка или 

тарелка от 1кг 

Шницел 100 г. – полуфабрикат, охладен, външен вид-чиста и 

гладка повърхност, без разкъсвания, със специфичен мирис и вкус 

на вложените подправки 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 

По 25 бр.в 

тарелка по 0,100 

кг за брой 

Шунка – произведена от свинско месо, със специфичен мирис и 

свеж вид без грапавини и неравности 

 По БДС или 

еквивалентна  ТД 

на производителя 

кг 
В черво с тегло 

0,350 кг 

 

Обособена позиция „РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ” 

Вид хранителни стоки  Стандарт Мярка  Опаковка 

Замразено филе Пангасиус- Рибата да е здрава, със запазена 

цялост. Цвят – естествен, специфичен за дадения вид. 

Замразена при температура - 18 ºС. Мирис след размразяване 

– характерен за прясна риба, без признаци на развала. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

Килограм В полиетиленови 

опаковки. 

Риба консерва - с вкус и мирис характерни за вложената риба 

и подправки, не се допуска страничен несвойствен привкус и 

мирис. Състав: скумрия 70% , доматен концентрат, 

растително масло, сол. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

Килограм  Метална кутия с 

вместимост 0,160 кг. 

Скумрия прясно замразена 300/500 - Цвят – естествен, 

специфичен за дадения вид. Замразена при температура - 18 

ºС. Мирис след размразяване – характерен за прясна риба, без 

признаци на развала. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Килограм В полиетиленови 

опаковки. 
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Скумрия прясно замразена изчистена -Рибата да е 

почистена, здрава, без глави. Цвят – естествен, специфичен за 

дадения вид. Замразена при температура - 18 ºС. Мирис след 

размразяване – характерен за прясна риба, без признаци на 

развала. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Килограм В полиетиленови 

опаковки. 

Хиле от Хек - Рибата да е здрава, със запазена цялост. Цвят – 

естествен, специфичен за дадения вид. Замразена при 

температура - 18 ºС. Мирис след размразяване – характерен за 

прясна риба, без признаци на развала. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Килограм  В полиетиленови 

опаковки. 

 

Обособена позиция  „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНУЦИ” 

 

Вид хранителни стоки  Стандарт Мярка  Опаковка 

Банани -клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В кашони- 

оригинални 

опаковки 

Броколи - клас първи; да бъдат с добро качество - цели зелки, пресни, 

здрави, чисти, напълно оформени, плътни, ненапукани, с характерна 

форма и големина и окраска за сорта. без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В чисти и 

здрави 

касетки. 

Изисква се 

да са 

сортирани от 

едно 

качество и 

един сорт. 

Бяло зеле главесто внос - клас първи; да бъдат с добро качество - цели 

зелки, пресни, здрави, чисти, напълно оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и окраска за сорта. без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В чисти и 

здрави 

касетки. 

Изисква се 

да са 
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свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

сортирани от 

едно 

качество и 

един сорт. 

Зимна ряпа- клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие , че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския 

му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и пликове и 

мрежести 

потребителски 

опаковки 

Грозде- клас първи - гроздове - цели,зрели, чисти, незамърсени от кал, без 

загнили зърна, нормално развити и типични за дадения сорт; цвят - 

типичен за гроздето, повреди - механични и от насекоми не се допускат. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В касетки. Във 

всяка касетка 

трябва да се 

поставя грозде 

от един сорт, 

сортирано по 

качество, 

големина и 

оцветяване. 

Грозде внос - клас първи - гроздове - цели,зрели, чисти, незамърсени от 

кал, без загнили зърна, нормално развити и типични за дадения сорт; цвят 

- типичен за гроздето, повреди - механични и от насекоми не се допускат. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В касетки. Във 

всяка касетка 

трябва да се 

поставя грозде 

от един сорт, 

сортирано по 

качество, 

големина и 

оцветяване. 

Гъби-клас първи;да бъдат с добро качество, без механични повреди, с 

типично за сорта оцветяване. Без тъмни петна, загнили части и плесен.  

Без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и пликове, в 

пластмасови 

касетки 
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и търговския му вид в опаковката 

Гъби култивирани внос -клас първи; да бъдат с добро качество, без 

механични повреди, с типично за сорта оцветяване. Без тъмни петна, 

загнили части и плесен.  Без никакъв чужд мириси/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетилено-

ви пликове, в 

пластмасови 

касетки 

Дини внос-клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи здрави, 

чисти, ненапукани, ненабити, с характерна за сорта форма, без вредители 

и повреди,предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм Насипни 

Дини-клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи здрави, чисти, 

ненапукани, ненабити, с характерна за сорта форма, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни 

Домати внос - клас първи; да бъдат с добро качество – чисти, кръгли, 

гладки, цели,без загнили части, здрави, без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В пластмасови 

касетки или 

кашони 

Домати оранжерийни - клас първи; да бъдат с добро качество – чисти, 

кръгли, гладки, цели,без загнили части, здрави, без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В пластмасови 

касетки или 

кашони 
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свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Домати от открити площи - клас първи; да бъдат с добро качество – 

чисти, кръгли, гладки, цели,без загнили части, здрави, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без 

никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В пластмасови 

касетки или 

кашони 

Дюли - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, чисти, 

нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм В пластмасови 

касетки или 

кашони 

Замразен грах- да бъде с добро качество, без механични повреди, с 

типично за сорта оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на 

производителя 

Килограм Полиетилено-

ва опаковка  

Замразен гювеч - да бъде с добро качество, без механични повреди, с 

типично за зеленчуците оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или вкус, 

да притежават всички основни характеристики и свойства; допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския 

му вид в опаковката. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на 

производителя 

Килограм Полиетилено-

ва опаковка  

Замразен зелен боб- Шушулки  нарязани /напречно или надлъжно/, не 

разкъсани, без дръжки и връхчета, без повреди от болести и неприятели, с 

цвят, характерен за сорта и приблизително еднакъв в цялата опаковка, да 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на 

килограм В 

полиетилено-

ви пликове, 
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бъде с добро качество, без механични повреди, с типично за сорта 

оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката. 

производителя етикирани 

Замразен зеленчуков микс – супа – смес от равни количества морков, 

карфиол, зелен боб, сладка царевица, грах, да бъде с добро качество, без 

механични повреди. Без никакъв чужд мириси/или вкус,  допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския 

му вид в опаковката. 

 По БДС или 

еквивалентна ТД 

на 

производителя 

Килограм Полиетилено-

ва опаковка  

Замразен спанак- добре оформени кубчета, не смачкани. По БДС или 

еквивалентна ТД 

на 

производителя 

килограм В 

полиетилено-

ви пликове, 

етикирани 

Зеле главесто- клас първи; да бъдат с добро качество - цели зелки, 

пресни, здрави, чисти, напълно оформени, плътни, ненапукани, с 

характерна форма и големина и окраска за сорта. без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В чисти и 

здрави 

касетки. 

Изисква се 

да са 

сортирани от 

едно 

качество и 

един сорт. 

Кайсии - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Пластмасови и 

дървени 

касетки 

 

Кайсии внос - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи 

здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

килограм Пластмасови и 

дървени 
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вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

на МЗХ касетки 

 

Картофи-клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - корено-

плоди, пресни, правилно оформени, цели,без загнили части, гладки, 

здрави, неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие , че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни в 

мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Картофи внос -клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - 

корено-плоди, пресни, правилно оформени, цели,без загнили части, 

гладки, здрави, неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския 

тип; допускат се незначителни дефекти, при условие , че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни в 

мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Картофи пресни -клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - 

корено-плоди, пресни, правилно оформени, цели,без загнили части, 

гладки, здрави, неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския 

тип; допускат се незначителни дефекти, при условие , че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни в 

мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Киви - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, чисти, 

нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, без 

вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести пот- 

ребителски 

опаковки или 

кашони 

Копър пресен връзка – да бъде с добро качество, на клонки, без 

пожълтели листа, свеж вид 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Връзка от 

0,100 кг 

Краставици внос - клас първи; да бъдат – плодове пресни, цели, здрави с Наредба килограм Полиетиленов



18 

 

дължина 30 см; чисти без видими следи от препарати, добре оформени, 

без външни признаци на оплождане с гладка или грапава повърхност 

типична за сорта, без признаци на пожълтяване, без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

и торби. 

Краставици оранжерийни - клас първи; да бъдат – плодове пресни, цели, 

здрави с дължина 30 см; чисти без видими следи от препарати, добре 

оформени, без външни признаци на оплождане с гладка или грапава 

повърхност типична за сорта, без признаци на пожълтяване, без вредители 

и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без 

никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Полиетиленов

и торби. 

Краставици от открити площи - клас първи; да бъдат – плодове пресни, 

цели, здрави с дължина 30 см; чисти без видими следи от препарати, 

добре оформени, без външни признаци на оплождане с гладка или грапава 

повърхност типична за сорта, без признаци на пожълтяване, без вредители 

и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без 

никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при  

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Полиетиленов

и торби. 

Круши - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм пластмасови 

касетки или 

дървени 

касетки; 
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продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Лимони - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 

без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис 

и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, 

при условие, че продукта запазва основните си характеристики по 

отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести пот- 

ребителски 

опаковки или 

кашони 

Лук кромид внос-клас първи; да бъдат с добро качество; луковици цели, 

здрави, без загнили части, чисти, напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна обвивка (люспа), без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипен в 

мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. лук от 

един и същ 

сорт, качество 

и големина 

Лук кромид зрял-клас първи; да бъдат с добро качество; луковици цели, 

здрави, без загнили части, чисти, напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна обвивка (люспа), без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипен в 

мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. лук от 

един и същ 

сорт, качество 

и големина 

Магданоз пресен връзка – да бъде с добро качество, на клонки, без 

пожълтели листа, свеж вид 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Връзка от 

0,100 кг 

Мандарини- клас първи; плодове - свежи, цели, здрави, чисти, нормално 

развити, без загнили части, с типична форма и оцветяване, без остатъци от 

средства за борба с болести и неприятели, без никакъв чужд мирис и/или 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм Пластмасови 

касетки или 

кашони 
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вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Моркови внос - клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - 

кореноплоди, пресни, правилно оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие , че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския  

му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и пликове, 

мрежести 

потребителски 

опаковки 

Моркови- клас първи; да бъдат с добро качество; външен вид - 

кореноплодни, пресни, правилно оформени, цели, гладки, здрави, 

неразклонени, чисти с типична за сорта или търговския тип; допускат се 

незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския 

му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и пликове, 

мрежести 

потребителски 

опаковки 

Нектарини - клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки или 

дървени 

касетки  

 

Орехови ядки - клас първи;да бъдат с добро качество,чисти, без плесени, 

без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за вида или търговския тип; допускат 

се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва основните си 

характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския 

му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Вакуумни 

полиетиленов

и опаковки, 

етикирани. 

Патладжан внос - клас първи;да бъдат с добро качество на плода , без 

механични повреди и загнили части,с характерни за сорта форма и 

оцветяване, с плододръжка и без повишена влажност. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг., 

патладжан от 
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един и същ 

сорт и 

качество 

Патладжан- клас първи;да бъдат с добро качество на плода , без 

механични повреди и загнили части,с характерни за сорта форма и 

оцветяване, с плододръжка и без повишена влажност. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг., 

патладжан от 

един и същ 

сорт и 

качество 

Пипер зелен за пряка консумация -клас първи; да бъдат с добро 

качество - цели, пресни, здрави,без загнили части, чисти, с характерни за 

сорта форма и оцветяване, с незасъхнал връх, с плододръжка и без 

повишена влажност. Без вредители и повреди, предизвикани от тях, без 

присъствие на чужди частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Пипер червен за пряка консумация - клас първи;да бъде с добро 

качество, без механични повреди, с типично за сорта оцветяване. Без 

никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10  кг. 

Пипер червен за пряка консумация, внос - клас първи; да бъде с добро 

качество, без механични повреди, с типично за сорта оцветяване. Без 

никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10  кг. 
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Портокали – клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 

без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис 

и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, 

при условие, че продукта запазва основните си характеристики по 

отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести пот- 

ребителски 

опаковки или 

кашони 

Праз – клас първи; да бъде с добро качество – стъблата цели, пресни, 

здрави, чисти с характерна форма и големина и окраска за сорта. Без 

вредители и повреди, предизвикани от тях, без присъствие на чужди 

частици, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да притежават всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и пликове 

Праскови внос – клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи 

здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без 

вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Пластмасови и 

дървени 

касетки 

 

Праскови- клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Пластмасови и 

дървени 

касетки 

 

Пъпеши внос – клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи 

здрави, чисти, ненапукани, ненабити, с характерна за сорта форма, без 

вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или 

вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни 
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за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид 

Пъпеши- клас първи, да бъдат с добро качество, цели, свежи здрави, 

чисти, ненапукани, ненабити, с характерна за сорта форма, без вредители 

и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни 

Сливи – клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, без вредители и 

повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис и/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни 

Спанак – клас първи;да бъде с добро качество, без механични повреди, с 

типично за сорта оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм Насипни 

Тикви- клас първи; да бъдат с добро качество, без механични повреди, с 

типично за сорта оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или вкус, да 

притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта 

или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм насипни 

Тиквички внос –клас първи;да бъдат с добро качество на плода 15 до 25 

см. Без механични повреди с месеста част – сочна, крехка, незагрубяла, с 

типично за сорта оцветяване, с едва оформени дребни некожести семки. 

Без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и торби 
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допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката. 

Тиквички-клас първи;да бъдат с добро качество на плода 15 до 25 см. Без 

механични повреди с месеста част – сочна, крехка, незагрубяла, с типично 

за сорта оцветяване, с едва оформени дребни некожести семки. Без 

никакъв чужд мириси/или вкус, да притежават всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и торби 

Чесън зрял внос – клас първи; да бъдат с добро качество, без механични 

повреди, с типично за сорта оцветяване. Без никакъв чужд мириси/или 

вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, типични 

за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при 

условие, че продукта запазва основните си характеристики по отношение 

на качеството, съхраняването и търговския му вид в опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010 г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Чесън зрял- клас първи; да бъдат с добро качество; луковици цели, 

здрави, без загнили части, чисти, напълно развити, добре оформени, 

узрели с плътна и суха външна обвивка (люспа), без вредители и повреди, 

предизвикани от тях, без присъствие на чужди частици, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В мрежести 

потребителски 

опаковки до 

10 кг. 

Ябълки внос – клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи 

здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели 

дръжки, без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд 

мирис и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и 

свойства, типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни 

дефекти, при условие, че продукта запазва основните си характеристики 

по отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести 

потребителски 

опаковки или 

кашони 
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Ябълки- клас първи; да бъдат с добро качество – цели, свежи здрави, 

чисти, нормално развити, с типична форма и оцветяване, с цели дръжки, 

без вредители и повреди, предизвикани от тях, без никакъв чужд мирис 

и/или вкус, да притежават всички основни характеристики и свойства, 

типични за сорта или търговския тип; допускат се незначителни дефекти, 

при условие, че продукта запазва основните си характеристики по 

отношение на качеството, съхраняването и търговския му вид в 

опаковката. 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести 

потребителски 

опаковки или 

кашони 

Червено цвекло - клас първи; да бъде с добро качество, без механични 

повреди, без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  всички 

основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид ТД на производителя килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки; в 

мрежести 

потребителски 

опаковки или 

кашони 

Цветно зеле карфиол - клас първи;да бъде с добро качество,без 

механични повреди,без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  

всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид ТД на производителя 

килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

Килограм пластмасови 

касетки или 

кашони 

Череши - клас първи; да бъде с добро качество, без механични повреди, 

без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид ТД на производителя килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм пластмасови 

касетки или 

кашони 

Целина прясна връзка 100гр.- клас първи;да бъде с добро качество,без 

механични повреди,без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  

всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид ТД на производителя 

килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм В 

полиетиленов

и опаковки 
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Целина прясна глави - клас първи;да бъде с добро качество,без 

механични повреди,без никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  

всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или 

търговския тип; допускат се незначителни дефекти, при условие, че 

продукта запазва основните си характеристики по отношение на 

качеството, съхраняването и търговския му вид ТД на производителя 

килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм пластмасови 

касетки или 

кашони или 

мрежести 

потребителски 

опаковки 

Бамя - клас първи;да бъде с добро качество,без механични повреди,без 

никакъв чужд мириси/или вкус, да притежава  всички основни 

характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип; 

допускат се незначителни дефекти, при условие, че продукта запазва 

основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването 

и търговския му вид ТД на производителя килограм насипни 

Наредба 

16/28.05.2010г. 

на МЗХ 

килограм пластмасови 

касетки или 

кашони 

 

Обособена позиция „КОНСЕРВИ” 

 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Грах в буркан - Първо качество, стерилизиран в буркан, цели 

зърна, сортирани по едрина и едрина, ненабити, без пукнатини, 

без примеси и люспи, парчета от шушулки и други. Прозрачна 

утайка, маса на граха 65%. 

БДС или 

еквивалент ТД на 

производителя 
брой 

Стъклени буркани 

0.7/0.8 

Гювеч консерва – Първо качество. Пиперките в една опаковка 

да са еднакво нарязани, червените домати – цели или нарязани, 

патладжанът – на парчета с размери до 40 мм, бамята - цяла с 

отстранени дръжки изрязана над венеца цяла или нарязана, 

зеленият фасул – с отстранени дръжки и връхчета, цял или 

нарязан, магданозът – нарязан като за подправка, заляти с 

доматена заливка, процентно съотношение на съставките в 

опаковката: зеленчукова смес : доматена заливка от 65:35 до 

60:40  

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 

в буркани ТО– 0.7/ 

0.8 херметически 

затворени и 

стерилизирани 

Домати небелено - Първо качество. Домати цели, червени, 

здрави, без петна от болести и неприятели, заляти с доматена 

заливка с прибавена сол, процентно съотношение не по- малко 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 

стерилизиран 

консерва в буркани 

ТО – 0.7 / 0.8 
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от 50% , от един и същ сорт, сравнително еднакви по форма и 

степен на зрялост, херметически затворени и стерилизирани. 

Допуска се наличието на единични семки в заливката и напукани  

домати, в %, не повече от 10,0. 

Доматено пюре - Първо качество. Еднородна, гъста маса с 

наситен червен цвят и специфичен вкус на вложените продукти, 

без странични примеси. Сухо вещество 23- 30 %Готварска сол                  

1.3 до 1.8 %, захар. 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 

стерилизиран 

консерва в буркани 

ТО – 0.7 / 0.8 

Зелен фасул буркан - Първо качество. Шушулки цели или 

нарязани /напречно или надлъжно/, не разкъсани, без дръжки и 

връхчета, без повреди от болести и неприятели, с цвят, 

характерен за сорта и приблизително еднакъв в цялата опаковка, 

със заливка от сол и вода, отцедено тегло на зеления фасул- не 

по- малко от 60%,. Допускат се единични недоразвити зърна в 

заливката, в %, не повече от 10 %. 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой 

стерилизиран 

консерва в буркани 

ТО – 0.7 / 0.8 

Кисело зеле - Равномерно нарязани ивици с широчина до 5 мм. 

Готварска сол в % от 1.5 до 3.0. Киселинност /като млечна/ в % 

от 0.7 до 2.0. Отцедено количество не по-малко от 60%. 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

Кг. буркан 1,0 

Компот дюли - Първо качество. Нарязани плодове, еднакви по 

големина, без механични повреди. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Съдържание на плод 45-50 %.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.580 

литра. 

Компот кайсии- Първо качество. Цели плодове, еднакви по 

големина, без механични повреди. Бистър, червен захарен сироп. 

Съдържание на плод 45-50 %.  

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.7 

литра. 

Компот праскови- Първо качество. Нарязани плодове, еднакви 

по големина, без механични повреди. Бистър, еднообразен 

захарен сироп. Съдържание на плод 45-50 %. Стъклени буркани 

тип ТО с вместимост 0.7 литра. 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.7 

литра. 

Компот сини сливи- Първо качество. Нарязани плодове, 

еднакви по големина, без механични повреди. Бистър, 

еднообразен захарен сироп. Съдържание на плод 45-50 %.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.7 

литра. 
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Компот ягоди- Първо качество. Нарязани плодове, еднакви по 

големина, без механични повреди. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Съдържание на плод 45-50 %.  

 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.7 

литра. 

Компот други - Първо качество. Нарязани плодове, еднакви по 

големина, без механични повреди. Бистър, еднообразен захарен 

сироп. Съдържание на плод 45-50 %.  

 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 
брой 

Стъклени буркани 

тип ТО с 

вместимост 0.7 

литра. 

Конфитюр кайсии - Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/- от 0.3 до 1.3 %. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.400 литра. 

Конфитюр праскови Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/- от 0.3 до 1.3 %. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.400 литра. 

Конфитюр сливи - Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/- от 0.3 до 1.3 %. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя  
брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.400 литра. 

Конфитюр ягода - Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/ - от 0.3 до 1.3 %. 

БДС или 

еквивалент ТД на 

производителя 
брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.400 литра. 

Корнишони буркан- Първо качество. Краставици с правилна 

форма, чисти, цели, ненабити, неповехнали, без механични 

БДС или 

еквивалентна ТД 
брой 

в буркани ТО– 0.7/ 

0.8 херметически 



29 

 

повреди, без плододръжки и остатъци от цветове, приблизително 

еднакви по големина. Приятна, хрупкава месеста част, без 

кухини, пропита от заливката. Заливка- прозрачна със слаб 

жълтеникав оттенък.  

на производителя затворени и 

стерилизирани 

Лютеница- Първо качество. Еднородна, гъста маса с наситен 

червен цвят и специфичен вкус на вложените продукти, без 

странични примеси. Сухо вещество 23- 25 %Готварска сол                  

1.3 до 1.8 %  

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.400 литра или 

пластмасова опак. 

до 5 кг. 

Мармалад шипков - Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в % - не по-малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/ - от 0.3 до 1.3 %.  

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

брой Опаковка 

Диабетичен мармалад - Първо качество. Желиран продукт със 

сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви 

по големина цели плодове или резени. Приятен, специфичен за 

съответния зрял плод вкус- сладък или сладко- кисел. Сухо 

вещество в %- не по- малко от 63. Киселинност общо /като 

лимонена/ - от 0.3 до 1.3 %.Като подсладител е използвана 

фруктоза. 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

брой 

Опаковка- стъклен 

буркан тип ТО от  

0.315 литра. 

Месна консерва – боб с кюфтета от свинско и говеждо месо – 

не по-малко от 25%, боб – не по-малко от 45%, вода, кромид лук, 

растително масло, и други продукти по Технологичната 

документация на производителя. 

1. Херметичност-пълна 

2. Съдържание на готварска сол, в %- от 1,5 до 2,5 

3. Обща масленост, в %, не по-малко от – 8 

4. Странични примеси- не се допускат 

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

кг 300 до 410 грама 

Нектар – 100 % плодови и/или зеленчукови сокове, плодови или 

плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и 

дизахариди не надвишава 20% от общата маса. Плодовите 

напитки да са етикетирани в съответствие с норм. изисквания.  

БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя. 

кг 
Стъклена бутилка 

от 0,500 л 
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Паприкаш- Първо качество. Пиперките в една опаковка да са 

еднакво нарязани, червените домати – цели или нарязани цели 

или нарязани 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

кг 

в буркани ТО– 07/ 

08 херметически 

затворени и 

стерилизирани 

Русенско варено – Стерилизирана месна консерва, получена от 

смляно свинско месо, подправки, херметически затворено в 

кутия. Добре еднородно смляна желирана маса с червеникав 

цвят. Не се допуска кървави петна по месото. Вкус и мирис 

характерен за продукта. 

БДС или 

еквивалент ТД на 

производителя 

кг 
Метални кутии по 

0.180 гр 

Туршия мешана- приготвена от пресни, здрави, чисти 

зеленчуци при правилен млечно – кисел ферментационен 

процес; състав: зелени домати, моркови, карфиол, зеле, пиперки 

„Сиврия” и „Чорбаджийски”, краставички, целина, вода и 

сол;вкус – освежаващо кисело – солен; с бистра, не провлачваща 

се саламура, месеста част на ферментиралите зеленчуци – 

хрупкава пропита изцяло саламурата. 

По БДС или 

еквивалентна ТД 

на производителя 

Кг. 
Пластмасови 

бидони  0,500 кг. 

 

Обособена позиция ”ВАРИВА, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ” 

 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

Бакпулвер По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Бахар - на зърна и млян в опаковки. Мирис- характерен. 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Боя за яйца безвредна съдържащи безвредни компоненти и 

оцветители. На ситен прах без съдържане на влага. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Бр. 
полиетиленови 

пликове по 0.010 гр 

Булгур - пшеничен БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг пакети от 1 кг. 

Ванилия- в пакетчета по 0.1 гр. Мирис и вкус- специфични По БДС или пакетче Фолирани пликчета 
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за подправката. еквивалентна ТД на 

производителя  

по 0.002 кг 

Галета  -  цвят до светло жълт. 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Кг 
полиетиленови 

пликове по 0.200 гр 

Грис пшеничен - Пшеничен грис от подбрани зърна мека 

пшеница. След сваряване става мек и кремообразен.  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг пакети от 1 кг. 

Грис царевичен – Царевичен грис от подбрани зърна мека 

царевица. След сваряване става мек и кремообразен. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг пакети от 1 кг. 

Дафинов лист- цели изсушени листа в пакетчета по 10 гр. 

Мирис- характерен за подправката. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Девесил сушен - Сушени и наронени цели или начупени 

листа от растението девисил. Девисила има специфична, 

силна и приятна миризма. Аромат– специфичен. Не трябва 

да има чужди мирис и вкус. Да е опакован в чисти пакети, 

направени от материал който не влиае на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.   

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  
кг 

Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Джоджен  сух - Сушени и наронени цели или начупени 

листа от растението джоджен. Джоджена има специфична, 

силна и приятна миризма. Аромат– специфичен. Не трябва 

да има чужди мирис и вкус. Да е опакована в чисти пакети, 

направени от материал който не влиае на продукта, но го 

предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.  

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  
кг 

Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Кадаиф – съдържащ брашно тип 500 и вода, термично 

обработен, фин, не натрошен, без наличие на влага и 

плесени, със светъл до златистцвят 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

кг 
Опаковка с маса- 

нето 450 гр. 

Какао- пълномаслено какао на прах, светло кафяв цвят, вкус 

– леко нагарчащ, мирис характерен за подправката. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.100 кг  

Канела- фино смляна подправка в опаковки по 10 гр. Мирис- 

характерен 

по ТД на 

производителя 
кг 

Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 
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Кафе леблебия - фино смлени зърна нахут, светло кафява на 

цвят, без следа от влага. С характерен аромат за продукта. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0,080 кг. 

Кафе ръж фино смлени зърна ръж, светло кафява на цвят, 

без следа от влага. С характерен аромат за продукта. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0,080 кг. 

Кокоши яйца- Първо качество- клас „А”. Яйцата да бъдат 

“пресни “ със срок на годност не по-дълъг от 28 дни, считано 

от деня на снасянето със средно тегло 67.5 гр., маркирани 

съгласно Наредба №1/09.01.2008 г. Размер М. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

брой 
В картонени кори по 

30 броя яйца 

Копър сух - наронени цели или начупени стръкчета от 

копър. Има специфична, силна и приятна миризма. Не трябва 

да има чужди мирис и вкус. Съдържание на влага- макс. 13%. 

Обща пепел на база сухо вещество–макс 11%. Съдържание 

на летливи масла на база сухо вещество– минимум 0,3 % 

ml/100 g. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Кус-кус - Произведени 100% от пшеничен грис и вода, с 

яица.  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг пакети по 1кг. 

Кус-кус  Утвърден стандарт Кг. пакети по 1 кг. 

Леща- Леща І-во качество, от здрави, средно големи зърна с 

високи вкусови качества.  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг пакети по 1 кг. 

Леща белена – Леща белена  І-во качество, от здрави, средно 

големи зърна с високи вкусови качества.  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг пакети по 1кг. 

Лимонена киселина 

 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Магданоз сух - наронени цели или начупени листа от 

магданоз. Има специфична, силна и приятна миризма. 

Аромат– благоуханен, топъл. Не трябва да има чужди мирис 

и вкус. Съдържание на влага- макс. 13%. Обща пепел на база 

сухо вещество–макс 11%. Съдържание на летливи масла на 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 
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база сухо вещество– минимум 0,3 % ml/100 g. 

Маргарин - Хомогенна маса, без разслояване, кремав до 

жълт, еднакъв по цялата маса, наподобяващи краве масло 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

кг 
опаковка с маса – 

нето 500 гр., 

Маслини- черни. Маслините да са тип 91-100 Съдържание – 

маслини черни, вода, сол и растителна мазнина.   

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг 
Пластмасови бидони 

до 3 кг.  

Мед /доза/ - Неоцветен, слабо жълт със зелен оттенък, 

червено-кафяв, характерен за меда вкус, сладък. Не се 

допускат механични примеси. Съдържание на вода не повече 

от 20%. Захароза не повече от 5%, неразтворими във вода 

вещества не повече от 0.1%, не се допускат признаци на 

ферментация. Пчелният мед да е българско производство 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Бр. 0.015 гр. 

Натурален сок – с  минимално съдържание на плод 30%, с 

идентичен аромат, в съответствие с плода, без наличие на 

ферментация и плесен, с допустима утайка от плодово 

съдържание 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

Л. 

опаковка с 

вместимост от 

1,000л. 

Нишесте, всички видове - Произведено от пшенично 

брашно тип 500. Външен вид – прах, цвят – бял, вкус – 

специфичен, без страничен привкус и без мирис. Влага не 

повече от 13%. Нишестето да е българско производство и 

опаковано в пликове по 70 гр. 

БДС или 

еквивалентно ТД на 

производителя. 

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.070 кг 

Овесени ядки  БДС или 

еквивалентно ТД на 

производителя. 

кг 
Хартиена опаковка 

по 1 кг 

Олио слънчогледово- получено от слънчогледови семена 

чрез пресуване, екстрахиране и рафиниране, бистро, без 

утайки и без примеси; при 20˚С. І-во качество със 

светложълт цвят. Вкус и мирис – приятни, характерни за 

прясно рафинирано слънчогледово масло, без страничен 

привкус и мирис. Влага не повече от 0.10%. Всяка бутилка да 

бъде маркирана с художествено оформен етикет, съдържащ 

информация за производителя, дата на производство, срок на 

годност 

БДС или 

еквивалентно ТД на 

производителя. 

л 

Опаковка – чисти и 

сухи PVC бутилки от 

1 литър. 
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Ориз- Ориз екстра качество, българско производство. Едри, 

обли и меки зърна с бяло оцветяване  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг  пакети по 1 кг. 

Оцет винен-Получен чрез оцетно-кисела ферментация на 

гроздово вино. Бистрота – бистър, без утайка. Цвят – 

виненочервен. Вкус и аромат – кисел, приятен, характерен за 

оцета. Обща киселинност /оцетна киселина/ 

БДС или 

еквивалентно ТД на 

производителя. 

брой 

Опаковка – чисти и 

сухи PVC бутилки от 

0.700 литър 

Пшеница за варене – произведена от висококачествени 

сортове твърда пшеница, грухана, без наличие на чужди 

тела, влага и плесени 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

кг пакети от 0,5 кг. 

Сода бикарбонат.  

 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.100 кг 

Сол- Готварска, вакумно изпарена, йодирана сол, Калиев 

йодат – 28 – 55 мг./кг. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

кг 
Фолирани пликчета 

по 1 кг 

Сух разтворим сок- ароматизирана разтворима напитка на 

прах с подсладители. 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

Бр. 
Херметическа 

опаковка по 0,010 кг. 

Фасул зрял - Бял боб І-во качество със средно едри зърна 

без примеси.  

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг пакети по 1 кг. 

Фасул зрял - белен - Бял боб І-во качество със средно едри 

зърна без примеси. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг пакети по 1 кг 

Чай билков- съдържание – натурални плодове, билки и 

аромати; без изкуствени оцветители и консерванти; външен 

вид – сипкава еднородна маса от ситно нарязани добре 

изсушени листа, стръкчета, цвят или плод; без признаци на 

сбиване на бучки и плесенясване, без странични примеси; 

цвят на чая –характерен за вида; вкус – приятен, хармоничен, 

без страничен мирис.  

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя  

брой 

в пакетче с филтър 

по 1,5 гр. в кутия по 

20 бр., 

Чай плодов- съдържание – натурални плодове; без 

изкуствени оцветители и консерванти; външен вид – сипкава 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 
брой 

в пакетче с филтър 

по 1,5 гр. в кутия по 
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еднородна маса от ситно нарязани добре изсушени плодове; 

без признаци на сбиване на бучки и плесенясване, без 

странични примеси; цвят на чая –характерен за вида; вкус – 

приятен, хармоничен, без страничен мирис.  

производителя  20 бр., 

Чесън сух  По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Червен пипер- Екстра качество, сладък, багрилно вещество 

в единици по ASTA- не по- малко от 125. Влага в % - не 

повече от 10.  

БДС или 

еквивалентно ТД на 

производителя. 

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.600 кг 

Черен пипер- на зърна и млян с лютиво парлив вкус. Мирис- 

характерен 

По БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя 

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Чубрица пакет - Сушени и наронени цели или начупени 

листа от растението градинска чубрица. Чубрицата има 

специфична, силна и приятна миризма. Аромат– 

благоуханен, топъл. Не трябва да има чужди мирис и вкус. 

Съдържание на влага- макс. 13%. Обща пепел на база сухо 

вещество– макс. 11%. Съдържание на летливи масла на база 

сухо вещество– минимум 0,3 % ml/100 g. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

кг 
Фолирани пликчета 

по 0.200 кг 

Целина суха - наронени цели или начупени листа от целина. 

Има специфична, силна и приятна миризма. Аромат– 

благоуханен, топъл. Не трябва да има чужди мирис и вкус. 

Съдържание на влага- макс. 13%. Обща пепел на база сухо 

вещество–макс 11%. Съдържание на летливи масла на база 

сухо вещество– минимум 0,3 % ml/100 g. 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг 
Фолирани пликчета 

по 0.010 кг 

Яйчен прах меланж – преработен сушен яйчен продукт, 

еднороден продукт с прахообразна структура, цвят 

светложълт с оранжев оттенък; мирис – специфичен за 

пресни яйца без страничен неспецифичен мирис; вкус – 

свойствен, специфичен на прясно разбити яйца, без 

специфичен неспецифичен привкус 

БДС или 

еквивалентна ТД на 

производителя. 

Кг Пакети по 1 кг 

 


