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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
ОБЩИ ИЗИКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

 Доставяните хранителни продукти като качество, съдържание, производство, етикетиране, 
съхранение, транспортиране и др. трябва да отговарят на всички нормативни  изисквания по 
българското законодателство, както и на изискванията от техническите спецификации по обособени 
позиции /по-долу/, които не изключват всички останали съгласно действащото законодателство, в това 
число на: 
  
(i) Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 
(ii) Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г; 
(iii) Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.; 
(iv) Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за 

контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 
(v) Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, 

различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, 
бр. 30 от28.03.2001 г.; 

(vi) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 
12.12.2014 г.; 

(vii) Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на 
пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

(viii) Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, 
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и 
пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; 

(ix) Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 
(x) Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 

г.; 
(xi) Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 
(xii) Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 
(xiii) Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 

20.09.2002 г., 
(xiv) Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и 

черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г; 
Всички хигиенни и санитарни изисквания за доставка на хранителни продукти, като 

некачествени или несвоевременно доставени хранителни продукти не се заплащат от възложителя. 
 Изисквания за съхранение и транспортиране на хранителните продукти преди доставката им 

при възложителя:   
 1.Да се съхраняват в сухи, чисти, хладни и проветриви складови помещения, без достъп на 

слънчева светлина и складови вредители и съгласно всички нормативни изисквания за съхранението 
им съобразно спецификата на отделните хранителни продукти. 

 2.Да се транспортират при спазване на всички нормативни изисквания за транспортирането им 
съобразно спецификата на отделните хранителни продукти. 



 
 3.Да не се съхраняват и транспортират с изделия, които могат да им предадат страничен мирис 

и вкус и да влошат качеството им.  
   4.Към датата на доставка всеки хранителен продукт да има остатъчен срок на годност/трайност 

не по-малко от 80 % (осемдесет процента). 
 5.Всеки доставен хранителен продукт да е пакетиран и етикетиран с пълна информация 

съгласно Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните. 
 6.Всяка отделна доставка на хранителни продукти да се придружава с търговски документ със 

следната информация: произход и производител, изпращач, получател, дата на производство, срок на 
трайност, количество /съответно брой, литри, килограми и други/, сертификат за качество или друг 
аналогичен документ за хранителни продукти, съгласно изискванията на Закона за храните.  
 
Об. п.№1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч; 

№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Краве прясно мляко 3.0% 
масленост -пастьоризирано 
Еднородна бяла течност, без 
утайка. Вкус-специфичен, 
слабо сладникав, без 
страничен привкус.Мирис-
специфичен без неприятна 
миризма. 

БДС 11-87 или 
еквивалентно  

Кутия по 1л. 

л 300 

2 

Кисело мляко - 
2%масленост  с гладка 
блестяща повърхност, цвят 
бял, вкус и аромат- 
специфични, приятно 
млечнокисели 

БДС12:2010 
или 
еквивалентно/и  

Индивидуална 
опаковка 
кофичка 
0,400кг, 

бр 3000 

3 

Кашкавал от краве мляко- 
пълномаслен без растителни 
мазнини Аромат свойствен за 
зрял кашкавал, вкус -умерено 
солен, без страничен привкус 
и мирис.Срок за зреене до 60 
дни. 

БДС 14:2010 
или 
еквивалентно  

вакум 

кг 50 

4 

Сирене от краве мляко- Да е 
преминало технологичния 
срок на зреене, консистенция-
умерено твърда, 
еластична.Вкус и мирис 
специфични за зрял продукт, 
умерено солен вкус, с 
изразена киселинност. 
Кеселинност Т- 200, водно 
съдържание не повече от 54%, 
масленост 48% от сухото 
вещество, сол на сиренето 3-
4,4%, без растителни мазнини. 

БДС 15:2010 
или 
еквивалентно.  

тенекии или 
пластмасови 
кофи 

кг 130 
 

Прясно краве мляко /пастьоризирано/ 



 
 1.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от 
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на 
действащото европейско и национално законодателство. 
 2.Да не е с добавени растителни мазнини. 
 3.Да бъде натурална, еднородна течност, с бял слабо кремав оттенък, специфичен вкус, 
без страничен привкус и мирис. 
 4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 

Кисело краве мляко 
 1.Опаковка: кофичка от 0.400 кг, върху капака на кофичката да има щемпел с дата на 
производството и БДС стандарт, производител и срок на годност. 
 2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от 
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на 
действащото европейско и национално законодателство. 
 3.Да не е с добавени растителни мазнини. 
 4.Да има гладка повърхност, бял цвят, плътен коагулум, приятно млечно кисел 
свойствен вкус характерен за краве мляко. 
 5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
  

Сирене бяло саламурено от краве мляко 
 1.Опаковка: в тенекии или пластмасови кофи, да има щемпел с датата на производство 
и БДС стандарт, производител и срок на годност. 
 2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от 
Закона за храните, произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на 
действащото европейско и национално законодателство. 
 3.Да не е с добавени растителни мазнини. 
 4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий с хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 

Кашкавал от краве мляко 
          1.Опаковка: в опаковки с фирмена, оригинална маркировка с ненарушена цялост, 
върху опаковката да има щемпел с датата на производство, БДС стандарт, производител и 
срок на годност. 
 2.Да е добит в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от 
Закона за храните, произведен от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на 
действащото европейско и национално законодателство и да отговаря на изискванията на БДС 
14:2010.  
 3.Да не е с добавени растителни мазнини. 
 4.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
  
 
Об.п. №2  „Доставка на месо, месни продукти  за нуждите на „Домашен социален патронаж” 
към община Годеч; 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

КАЙМА - (смес-св.месо 60% и 
телешко месо 40%) с ниско 
съдържание на мазнини- не повече 
от 25% от общата маса. 
Хомогенна маса с равномерно 

БДС 7220-81 
или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковката 
1кг. 

кг 250 



 
разпределени парченца месо и 
тлъстини с чиста повърхност. 
Консистенция-мека пластична. 
Цвят-бледокафяв до червен. 

2 

Пилешки бутчета замразени без 
ледени късове във вътрешността 
на месото и в опаковката. Допуска 
се несвързана вода до 4%. добре 
развита мускулатура, с нормално 
отлагане, еластична и гладка, без 
разкъсвания, петна и натъртвания 
и без остатъци от пера. 

БДС 12180-74 
или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковка до 
1кг. 

кг 280 

3 

НАДЕНИЦА- Цилиндрична, 
дългообразна с дължина 16-20см., 
водно съдържание не повече от 
60%, масленост не повече от 60%, 
белтък не по-малко от 21%, 
готварска сол не повече от 2.2% 

БДС 127-83 
или 
еквивалентно 

Вакумирана 
опаковка  

кг 10 

4 

МЕСО ТЕЛЕШКО - замразено с 
температура минус 18 градуса С. 
Месо отделено от бута на 
животно, състоящо се от 
полуципестия мускул, нежния 
мускул, приближителя и др. 
Месото трябва да е маркирано с 
печат съгласно изискванията на 
закона. 

БДС 3136-77 
или 
еквивалентна 
ТД на 
производителя 

 

кг 30 

5 

Кренвирши-свински - с 
цилиндрична форма и дължина 
12-18см., чиста гладка повърхност 
без петна, повреди и необичайни 
грапавини; цвят кафяво 
червеникав; мирис- специфичен и 
приятен 

БДС 127-83 
или 
еквивалент 

Индивидуална 
опаковка до 
1кг. 

кг 15 

6 

СВИНСКО МЕСО- замразено с 
температура - 18 градуса С. 
Месото трябва да е маркирано с 
печат съгласно изискванията на 
закона 

БДС 4349-78 
или 
еквивалентно 
ТД на 
производителя 

Индивидуална 
опаковка 

кг 165 

7 

ШУНКА- свинска-с намалено  
съдържание на вода, мазнини  не 
повече от 16%, сол не  повече от 
1.5%.  

 Индивидуална 
опаковка, 
вакуум 

кг 10 

8 

АГНЕШКИ КОМПЛЕКТ - 
Агнешки дреболии-от 
субпродукти(сърце,бял дроб, 
 черен дроб), замразени до 1 
достигане на температура в  
дълбочина на продукта не по- 
висока от минус18° С със запазена 
форма и цялост на  съставните 

БДС 553-86 
или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковка 

кг 10 



 
компоненти, без  кръвни съсиреци 
и други  замърсявания. 

9 

Пилешки дробчета замразени с 
температура минус 18 С, без 
допълнителни дреболии и 
мазнини, специфичен мирис  

БДС 12180-74 
или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковка до 
1кг. 

кг 10 

10 

САЛАМ- Малотраен колбас 
Хамбурски", "Камчия", ’Телешки" 
и други подобни- Водно 
съдържание не повече 68% от 
общата маса. Масленост неповече 
от  67%.Готварска сол не повече 
от  2,2% 

БДС 127-83 
или 
еквивалентно 

 

кг 130 

11 

Кебапче - 60гр.- свинско, с чиста 
повърхност, цвят- бледокафяв до 
червен - замразени 

БДС 12704-
705  или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковка по 
10бр. бр 700 

12 

кюфте - 60гр.- свинско, с чиста 
повърхност, цвят- бледокафяв до 
червен - замразени 

БДС 12704-
705  или 
еквивалентно 

Индивидуална 
опаковка по 
10бр. бр 700 

13 

Свинско месо от плешка - да бъде 
замразено с температура - 18 
градуса Месото трябва да е 
маркирано с печат съгласно 
изискванията на закона. 

БДС 4349-78 
или 
еквивалентно, 
ТД на 
производителя 

Индивидуална 
опаковка 

кг 210 

14 ПАСТЕТ 180гр 
ТД на 
производителя 

Метална 
кутия -180гр. бр 300 

 
Месо на разфасовка и месо мляно - замразени 

  1.Да е произведено в предприятие регистрирано по чл.12 от Закона за храните 
по технологична документация на производителя.  
 2. Кайма да е  (смес-св.месо 60% и телешко месо 40%) с ниско съдържание на мазнини- 
не повече от 25% от общата маса. Хомогенна маса с равномерно разпределени парченца месо 
и тлъстини с чиста повърхност. Консистенция-мека пластична. Цвят-бледокафяв до червен. 
   3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни 
средства  регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
       

Кюфтета, кебапчета - замразени 
  1.Да са произведени в месопреработвателни предприятия регистрирани по чл.12 
от Закона за храните, отговарящи на изискванията на технологичната документация на 
фирмата-производител. 
 2.Формата на месните заготовки да бъде правилна, консистенцията мека, свойствена за 
формувана месна маса, повърхността да е чиста, гладка, без разкъсване, мирисът и вкусът да 
бъдат свойствени за вида на заготовката, месните заготовки да са произведени съгласно 
изискванията на Регламент /ЕО/ № 852 и 853/2004 г., да носят идентификационна маркировка 
съгласно тези нормативни документи и да се транспортират в подходящи опаковки при 
температура от 0 до 2 градуса Целзий. 
 3.В технологичната документация на производителя да са отбелязани и следните 
качествени показатели на продуктите: водно съдържание в %, съдържание на белтък в %, 
съдържание на мазнини в %, съдържание на съединителна тъкан в %. 
 4.Транспортирането на заготовките да се извършва със специализирани хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.  



 
 

Пилешки бут- замразен 
  1.Опаковка: индивидуална опаковка с гарантиран срок на годност от фирмата-
производител. 
 2.Да отговарят на изискванията на Регламент /ЕО/ №543/2008г., № 1234/2007г., № 
853/2004г. на ЕС и Наредба № 32/23.03.06г. за окачествяване, съхранение и предлагане на 
месо от домашни птици. Общите изисквания: без ледени късове във вътрешността на месото и 
в опаковката. Допуска се несвързана вода до 4%. добре развита мускулатура, с нормално 
отлагане, еластична и гладка, без разкъсвания, петна и натъртвания и без остатъци от пера. 
3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни средства 
регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
  

Кренвирши, наденица 
 1.Да са произведени в предприятия регистрирани по чл.12 от Закона за храните с 
технологична характеристика на производителя. 
 2.Да има следните показатели: външен вид - чиста повърхност, специфичен вкус, 
етикетирани. 
 3.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни 
средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 

Пастет 
1.Опаковка: кутии с пълна херметичност без бомбаж, фирмена, оригинална с ненарушена 
цялост маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок 
на годност. 
 2.Съдържанието да изпълва кутията изцяло, да е с гладка повърхност, хомогенна, без 
кървави петна, кожи и сухожилия, фина и мека консистенция, с приятен специфичен вкус и 
мирис, масленост в сухото вещество не повече от 65 % от общата маса за пастета , готварска 
сол не повече от 2-2.5 %. 
 
 
 Об.п.№3 „Доставка на риба, рибни продукти и други морски  храни за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт  опаковка  мярка к-во 
1 РИБА ХЕК - замразена- с  размер 

от 0.200 до 0.400 кг,  здрави 
парчета, с естествен  цвят, 
специфичен за дадения  вид. без 
признаци за развала. 
Фира  след размразяване до 15% 

БДС 5915-82 
или 
еквивалентно 

 Индивидулна 
опаковка 

 кг 80 

2 РИБА ХЕК филе - замразена-. 
здрава, със запазена цялост,без  
признали за развала.Фира след  
размразяване до 15% 

БДС 5915-82 
или 
еквивалентно 

 Индивидулна 
опаковка 

 кг 45 

3 

РИБА –КОНСЕРВА – кутии с 
пълна херметичност без бомбаж, 
фирмена, оригинална с 
ненарушена цялост маркировка -
160 гр. 

БДС 7674-86 
или 
еквивалентно 

 Метална 
кутия -0,160 
гр. 

 

бр 220 
 

Риба - замразена 



 
  1.Да отговаря на изискванията на Регламент /ЕО/ № 853/2004г., да е обработена, 
добре почистена от гръбначни кости и вътрешности, съхранявана само в предприятия 
регистрирани по чл.12 от Закона за храните. В случай, че произходът на рибата е от друга 
държава, да са спазени всички законови изисквания по отношение на граничния и 
ветеринарен контрол, да е замразена и транспортирана при необходимата температура, 
опакована с идентификационна маркировка и етикетирана.  
 2.Транспортирането да се извършва със специализирани хладилни транспортни 
средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 

Риба-консерва 
1.Опаковка: кутии с пълна херметичност без бомбаж, фирмена, оригинална с ненарушена 
цялост маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок 
на годност. 
 
 Об.п.№4„Доставка на масла и мазнини за нуждите на „Домашен социален патронаж” към 
община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

МАСЛО гладка разрезна 
повърхност; специфичен вкус, 
мирис, аромат, съдържание на 
млечна мазнина 82 %, водно 
съдържание до 16 % и без 
допълнително прибавена сол. 

ТД на 
производителя 

Опаковка 
1кг 

кг 20 

3 

Маргарин обикновен-100% 
растителен продукт, хомогенна 
маса, без разслояване, Цвят- 
кремав до жълт наподобяващ 
краве масло. Подходящ за 
топлинна обработка. 

ТД на 
производителя 

Опаковка 
Кутия 0,250 
кг. 

бр 5 

4 

Олио - рафинирано 
слънчогледово, бистро, без утайка, 
цвят-светложьлт, вкус и мирис 
характерен - без страничен 
привкус 

браншови 
стандарт ТД 
на 
производителя 

пластмасова 
бутилка по 
1литьр 

л 280 
 

Масло от краве мляко 
 1.Опаковка:  фирмена, оригинална маркировка, върху опаковката да има щемпел с 
датата на производство, производител и срок на годност. 
 2.Да е добито в млекопреработвателно предприятие /МПП/ регистрирано по чл.12 от 
Закона за храните от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на действащото 
европейско и национално законодателство.  
 3.Да има гладка чиста външна повърхност, без повреди, кехлибарено жълт цвят; гладка 
разрезна повърхност; специфичен вкус, мирис, аромат, съдържание на млечна мазнина 82 %, 
водно съдържание до 16 % и без допълнително прибавена сол. 
 4.Да не е с добавени растителни мазнини. 
 5.Да се транспортира при температура от 2 до 6 градуса по Целзий, с хладилни 
транспортни средства регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
Об.п. №5 „Доставка на яйца и яйчни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” 
към община Годеч; 



 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Яйца- кокоши, клас „А”- 
 черупка нормална, чиста, 
 неповредена, здрава. 
 Размер М- (грамаж 53-63 гр.) 

ТД  В 
картонени 
кори по 
30 бр. бр 2580 

 
 

Яйца 
     1.Да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за 
изискванията за търговия с яйца /обн. ДВ бр. 7 от 22.01.2008 г./, Регламент /ЕС/589/2008 и 
Регламент 853/2004, като при маркировката върху черупката се използва трайно, неизмиващо 
се и издържащо на варене, немиришещо и безвредно за здравето мастило, което се нанася по 
начин, позволяващ яснота и четливост на маркировката. 
  3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична 
документация) на производството. 
  4.Да се съхраняват и транспортират при температура, гарантираща 
безопасността им (от +50 С до +180 С) с хладилна кола. 
 
Об.п.№6 „Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Брашно тип 500 - цвят 
светлокремав, 
вкус и мирис - специфични. 
без страничен привкус на  
плесен и запарено, да не се  
усеша хрус при сдъвкване . 

браншови  
стандарт , ТД 
на 
производителя 

Индивиду 
ална 
опаковка 
по 1 кг. 

кг 200 

2 Брашно царевично тип 1300 

 ТД на 
производителя 

Индивиду 
ална 
опаковка 
по 1 кг. кг 10 

3 

Домашна юфка - натрошени 
листи от точени кори, 
приготвени от брашно тип 500. 
Цвят - жълт до кафеникав, без 
мирис на гранливост, вкус - 
характерен за продукта. 

ТД на 
производителя 

целофанов 
плик по 
0,200 кг 

бр 70 

4 

БИСКВИТИ- обикновени .С 
приятен аромат и ненарушена 
цялост. 

ТД на 
производителя 

Опаковка 
по 0,130 кг 

бр 400 

5 БИШКОТИ 

ТД на 
производителя 

целофанов 
плик по 
0,200 кг бр 10 

6 КОЗУНАК 

ТД на 
производителя 

Индивиду 
ална 
опаковка 
по 0,500 
кг. бр 70 

7 ХЛЯБ - брашно тип 500. ТД на Целофанов бр 4600 



 
нарязан, пакетиран, без 
деформации, повърхност- 
гладка, без механични 
замърсявания. 

производителя плик 
0,650кг 

8 

ОРИЗ - Да не е брашнясал и да 
не съдържа живи или мъртви 
вредители. Цвят - бял до кремав, 
без мирис на мухъл и запарено, 
не се допускат неолющени 
зърна. 

ТД на 
производителя 

в 
целофанов 
плик по 1 
кг. 

кг 180 

9 

Грис пшеничен - цвят - 
бледожълт до кремав, без 
наличие на тричени части, 
мирис - специфичен за 
пшеничния грис, без мирис на 
плесен и запарено, хрус при 
сдъвкване да не се усеща. 

ТД на 
производителя  

в хартиен 
плик по 1 
кг. 

кг 20 

10 

Фиде- цвят бял до жълтеникав, 
еднакъв, без признаци на 
недобро омесване, мирис — 
свойствен, без неприсъщи 
миризми, вкус - свойствен, без 
горчивина, застоялост или друг 
страничен 

ТД Наредба 
№9/16.09.2011г. 

в 
целофанов 
плик по 
0,400 кг. 

бр 75 

11 

Нишесте пшеничено-Всички 
видове- натурално, произведено 
от пшенично брашно тип 
500,Външен вид- прах, без 
страничен привкус и без мирис. 

ТД на 
производителя  

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,100 
кг. бр 200 

12 

Макарони- без оцветители, без 
признаци на недобро омесване, 
мирис - свойствен, без 
неприсъщи миризми, вкус - 
свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус 

ТД на 
производителя. 

целофанов 
плик по 
0,400 кг 

бр 100 

13 

ГАЛЕТА - пшеничена-бяла, 
мляна глета приготвена от 
брашно тип 500, мая и готварска 
сол 

ТД на 
производителя 

в хартиен 
плик по 
0,200 кг 

бр 75 
 

Тестени изделия /къси макарони,  фиде / 
  1.Опаковка: върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и 
срок на годност. 
 2.Да са от брашно „Бяло” и „Добруджа”, без обогатители и оцветители, със свойства за 
тестени изделия, вкус - без горчивина и застоялост, с минимално съдържание на сол и/или 
захар, свойствен мирис без странични неприсъщи миризми, цвят - бял до жълтеникав, 
еднакъв, без признаци на недобро омесване, стъкловиден лом, състояние след сваряване - 
еластично, без слепвания, разкъсвания, без хрускане при дъвчене, увеличение на обема - не 
по-малко от 2.5 пъти. 
 3.Да са със срок на трайност до една година от датата на производството. 



 
 4.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
 

Ориз 
 1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост маркировка, 
върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
 2.Да има следните показатели: състав - еднороден, зърна без мирис на мухъл и 
запарено, външен вид - цели зърна, приблизително еднакви, необрашнени, цвят - бял до 
кремав, влага до 15 %, примеси до 0.2 %, заразеност не се допуска. 
3.Да се транспортира опакован с транспортни средства съобразно нормативните изисквания. 
 

Грис 
    1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост маркировка, 
върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
   2.Да има следните показатели: състав - дребнозърнест, поломен при смилане на обикновена 
пшеница, външен вид - отговарящ на съдържанието, цвят - кремав, без наличие на тричави 
частици, вкус и мирис - свойствени, без горчивина, киселина и без мирис на плесен и 
запарено, необявени хранителни добавки и заразеност не се допускат. 
  3.Да се транспортира опакован с транспортни средства съобразно нормативните изисквания. 
 

Нишесте – пшенично и царевично 
        1.Опаковка: пакетче от 0.100 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост 
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на 
годност. 
 2.Да се транспортира опаковано в кашони с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
 

Бисквити 
  1.Опаковка: обикновени бисквити в пакет, върху опаковката щемпел с датата на 
производство, производител и срок на годност. 
 2.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
Брашно „Бяло” и царевично 
      1.Опаковка: фирмена, оригинална с ненарушена цялост маркировка, върху 
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
 2.Да е произведено по утвърден стандарт „България” и/или царевично брашно и да 
отговаря на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 
предназначени за кърмачета и малки деца /обн. ДВ бр. 27 от 25.03.2003 г./. 
 3.Да се транспортира опаковано в стекове с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
 
Об.п.№7„Доставка на зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, 
ферментирали, зеленчукови сокове за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община 
Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Лук кромид зрял - луковици 
цели, здрави, чисти, напълно 
развити, добре оформени, 
узрели с плътна и суха външна 
обвивка (люспа). Повреди от 
болести и механични не се 

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
наМЗХ 

Опаковка до 10 
кг. 

кг 275 



 
допускат. 

2 

Картофи- цели, здрави, чисти, 
непозеленели, непокьлнали, 
еднородни по окраска и форма с 
втьрдена кожица и характерна за 
сорта консистенция. 

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
наМЗХ 

Опаковка до 10 
кг. 

кг 560 

3 

Моркови пресни - с външен вид 
- коренопподи, пресни, 
правилно оформени, цели, 
гладки, здрави, иеразклонени, 
чисти с типична за сорта форма. 

Наредба 
16/ 
28.05.2010 г.. 
наМЗХ 

Полиетиленови 
пликове 

кг 100 

4 

Пипер- прави, здрави, свеж на 
външен вид, сортирани по 
големина, практически чисти, 
без външни и вътрешни 
дефекти, без повишена 
повърхностна влажност, без 
чужд мирис и вкус, без 
загниване, с плодова дръжка. 

 Наредба 
№16/28.05.2010г. 

Индивидуална 
опаковка 

кг 25 

5 

Зеле- цели зелки, пресни, 
незавехнали, здрави, чисти, 
напълно оформени, плътни, 
ненапукани,без външни листа, с 
характерна форма и големина и 
окраска за сорта. Не се допуска 
влага. 

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
наМЗХ 

Полиетиленови 
пликове 

кг 140 

6 

чесън -  цели глави / скилиди/, 
без наранявания и повреди от 
измръзване, без наличие на 
загнили или развалени 
глави/скилиди/, чисти, без 
странични примеси, с нормална 
повърхностна влажност, без 
нетипичен мирис и вкус, без 
сухи или жилави стъбла.  

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
наМЗХ 

Индивидуална 
опаковка 

кг 11 

7 

Краставици пресни -  клас 1 
производство - плодове пресни, 
цели, здрави ,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, сортирани от един 
вид или едно качество. 

Наредба 
16/ 
28.05.2010 г. 
наМЗХ 

Индивидуална 
опаковка 

кг 11 

8 

Тиквички пресни -клас 1 
дължина на плода от 15 до 25 
см. без механични повреди с 
месеста част - сочна, крехка, 
незагрубяла, с типично за сорта 
оцветяване, с едва оформени 

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
наМЗХ 

Индивидуална 
опаковка 

кг 10 



 
дребни некожести семки. 

9 

ЛУК ПРАЗ добре оформени и 
еднакви по дебелина стръкове 
праз 

Наредба 
16/ 
28.05.2010 г. 
наМЗХ 

опаковани със 
стреч фолио по 
10бр. във 
връзка вр 5 

10 

Домати- пресни , чисти, кръгли, 
гладки или ръбести с форма 
типична за сорта  

Наредба 
16/ 
28.05.2010 г. 
наМЗХ 

Индивидуална 
опаковка 

кг 30 

11 СУШЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

ТД на 
производителя 

Целофанов 
плик по 0,500 
кг. бр 160 

12 

Домат консерва - стерилизирани 
белени –първо  качество,без 
повреди от болести и вредители: 
цвят -  червен; странични 
примеси не  се допускат. Заляти 
със собствен сос 

ТД, Наредба 
№16/28.05.2010г.  

Индивидуална 
опаковка 
стерилизиран 
буркан 0,680 кг бр 617 

13 

Грах замразен - цели зърна, 
ненабити, без пукнатини и 
примеси на люспи и парченца от 
шушулки; вкус и мирис - 
свойствен за зелен грах; цвят - 
зелен, без наличие на жълти 
зърна, без петна по зърното 

ТД на 
производителя 

Индивидуална 
опаковка по 
2,5кг 

бр 51 

14 Паприкаш-консерва. 

Наредба 
№16/28.05.2010 
г. 

Индивидуална 
опаковка 
стерилизиран 
буркан 0,680 кг бр 315 

15 

Лютеница - еднородна, 
пюреобразна маса; вкус и мирис 
- свойствени за вложените 
съставки, цвят - бледо до 
яркочервен. 

браншови 
стандарт  

Индивидуална 
опаковка 
буркан по 
0.300 кг. 

бр 265 

16 

Кисели краставички консерва- 
Краставици корнишони с 
правилна форма, чисти, цели не 
набит и, неповехнали, без 
механични повреди, без 
плододръжки и остатъци от 
цветове, приблизително еднакви 
по големина.Хрупкава месеста 
част, без кухини, пропити от 
заливката.Заливка- прозрачна 
със слаб жълтеникав оттенък 

ТД Наредба 
№16/28.05.10г. 

Индивидуална 
опаковка 
стерилизиран 
буркан 0,680 кг 

бр 150 

17 

Доматено пюре -Първо 
качество, не по-малко от 22% 
сухо вещество; цвят червен ТД, Наредба 

№16/28.05.2010г.  

Индивидуална 
опаковка 
стерилизиран 
буркан 0,680 кг бр 50 

18 
Зелен фасул замразен - 
шушулки цели или нарязани без 

ТД на 
производителя 

Индивидуална 
опаковка – бр 80 



 
дръжки и връхчета, без повреди 
от болести и вредители, с цвят, 
характерен за сорта - естествено 
зелен и по-скоро тъмен, здрава 
структура без жилки. 

2,5кг 

19 

Спанак – замразен- чисти 
стръкове без земна маса, без 
пожълтели листа 

Наредба 
№16/28.05.2010г. 

Индивидуална 
опаковка 

кг 100 
 

Зеленчуци 
 1.Да отговарят на изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за 
предлагане на пазара на пресни зеленчуци, съгласно националното и европейско 
законодателство, определени в Приложение № 1, част А и Б на Регламент /ЕО/543/2011 г. и да 
съответстват минимум на клас 1, съгласно  Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за 
качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (за продуктите изброени в 
чл.7, ал.1 от Наредбата), както и на Регламент /ЕО/1234/2007 г.   
2.Да притежават всички основни характеристики и свойства типични за вида, сорта или 
търговския тип, да са цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и 
оцветяване, без чужд мирис и вкус и без видими остатъци от средства за борба с болести и 
вредители. 
 3. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за място 
на произход, име на производител и/или име на опаковчик. 
 4.Пресните зеленчуци да не съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над 
максимално допустимите стойности. 
5.Възложителят няма да приема доставки на плодове и зеленчуци с лошо качество, което ги 
прави негодни за консумация. 
 

Консервирани хранителни продукти 
  1.Опаковка: буркан с нетно тегло според фирмата–производител, с фирмена, 
оригинална маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и 
срок на годност. 
 2.Консервираните продукти от зеленчуци да не съдържат консерванти, оцветители, 
овкусители и подсладители. 
 3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на 
производството 
 4.Консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж не се 
приемат. 
 5.Да имат следните показатели: 
 - състав: според обявения върху етикета на всеки асортимент; 
 - външен вид: отговарящ на съдържанието; 
 - цвят: естествен, съответстващ на цветовете на използваните зеленчуци и смеси; 
 - вкус и мирис: приятни, съответстващи на зеленчуковия или смесен състав, без 
страничен привкус и мирис; 
 - херметичност на опаковката: пълна; 
 - необявени хранителни добавки не се допускат; 
 - тежки метали, нитрати и пестицидни остатъци: в нормите съгласно изискванията на 
МЗ; 
 6.Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол и мазнини, а 
стерилизираните плодове с ниско съдържание на захар без синтетични подсладители и 
синтетични оцветители. 
 7.Доматеното пюре да е с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от 
сухото вещество се формира от домати). 



 
 9.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
 
Об.п. №8 „Доставка на плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на 
нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Диня-- клас I плодове недозрели 
не се допускат, плодове цели, 
здрави, чисти, ненапукани, не 
набити с характерна за сорта 
форма.  

Наредба 
16/ 
28.05.2010г. 
на МЗХ 

 

кг 10 

2 

Компоти -  Вкус и мирис 
естествени,свойствени за плода, 
претърпял технологична 
преработка, без страничен вкус 
и мирис. Сироп - бистър, без 
странични примеси, допускат се 
единични плаващи частици от 
плодовото месо в сиропа, не 
предизвикващи неговото 
потъмняване.Съдържание на 
плод 45-50% 

ТД на 
производителя 

Стъклен 
буркан 
0,680 кг. 

бр 530 

3 

 мармалад- над 45 %   плодов 
концентрат, до 50% 
 добавена захар 

ТД на 
производителя 

Стъклен 
буркан 
0,360 кг. бр 30 

4 

конфитюр - Желиран  продукт със 
сравнително  равномерно 
разпределени приблизително 
еднакви по - големина цели 
плодове или  резени. 

ТД на 
производителя 

Стъклен 
буркан 
0,360 кг. 

бр 30 
 

Плодове 
1.Да отговарят на изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане 
на пазара на пресни плодове, съгласно националното и европейско законодателство, 
определени в Приложение № 1, част А и Б на Регламент /ЕО/543/2011 г. и да съответстват 
минимум на клас 1, както и на Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и 
контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (за продуктите изброени в чл.7, ал.1 
от Наредбата), както и на Регламент /ЕО/1234/2007 г.   
2.Да притежават всички основни характеристики и свойства типични за вида, сорта или 
търговския тип, да са цели, свежи, здрави, чисти, нормално развити, с типична форма и 
оцветяване, без чужд мирис и вкус и без видими остатъци от средства за борба с болести и 
вредители. 
 3.Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за място 
на произход, име на производител и/или име на опаковчик. 
 4.Пресните плодове да не съдържат остатъчни количества пестициди и нитрати над 
максимално допустимите стойности. 
5.Възложителят няма да приема доставки на плодове с лошо качество, което ги прави негодни 
за консумация. 

Консервирани хранителни продукти 



 
  1.Опаковка: буркан с нетно тегло според фирмата–производител, с фирмена, 
оригинална маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и 
срок на годност. 
 2.Консервираните продукти от плодове да не съдържат консерванти, оцветители, 
овкусители и подсладители. 
 3.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на 
производството 
 4.Консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж не се 
приемат. 
 5.Да имат следните показатели: 
 - състав: според обявения върху етикета на всеки асортимент; 
 - външен вид: отговарящ на съдържанието; 
 - цвят: естествен, съответстващ на цветовете на използваните плодове и смеси; 
 - вкус и мирис: приятни, съответстващи на зеленчуковия или смесен състав, без 
страничен привкус и мирис; 
 - херметичност на опаковката: пълна; 
 - необявени хранителни добавки не се допускат; 
 - тежки метали, нитрати и пестицидни остатъци: в нормите съгласно изискванията на 
МЗ; 
 6.Конфитюрите и мармаладите да бъдат с над 45 % плодово съдържание и трябва да 
отговарят на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-
мармалади и подсладено пюре от кестени /обн. ДВ бр. 19 от 28.02.2003 г./. 
 7.Да се транспортират опаковани в кашони с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 
 
 Об.п. №9„Доставка на захар, захарни и шоколадови изделия, мед за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

ЗАХАР- „Рафинирана бяла 
захар“ или „Екстра бяла захар“ - 
Бяла, суха, нелепнеща, 
еднородни кристали с ясно 
изразени стени, цвят - бял с 
блясък, вкус - сладък, 
разтворимост - пълна, чужди 
примеси 

ТД на 
производителя 

Индивиду 
ална опаковка 
от целофан 
или хартия от 
1 кг  

кг 110 

2 

Халва - Слънчогледов тахан, 
фруктоза. растителна ) мазника, 
екстрат от чувен,  какао на прах. 

ТД на 
производителя 

Индивиду 
ална 
опаковка- 
вакумирана -1 
кг  кг 10 

3 

Локум - кутия -Отделни  късове 
незалепнали един за  
друт.Състав-захар. глюкозен  
сироп, вода, пшеничено  
нишесте, ароматизант. може да 
съдържа следи от орехови ядки  
и стафиди 

ТД на 
производителя 

Индивидуална 
опаковка 
Кутия по 
0.140 кг. 

бр 5 
 

Захар 



 
 1.Опаковка: пакети по 1 кг., върху опаковката щемпел с датата на производство и 
производител. 
2.Да отговаря на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 
човека /обн. ДВ бр. 89 от 20.09.2002 г./ . 
3.Да се транспортира с транспортни средства съобразно нормативните изисквания. 
 
Об.п.№10  „Доставка на подправки - пресни и изсушени за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

 Черен пипер - външен вид- 
хомообразен продукт; вкус -  
специфичен за смлян пипер 

ТД на 
производителя  

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. бр 60 

2 

ЧЕРВЕН ПИПЕР - сладък , 
външен вид - хомообразен  
продукт вкус  специфичен за  
смлян пипер, без  люти вина 
пакет  

ТД на 
производителя  

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,100 
кг бр 70 

3 

Дафинов лист- добре изсушен, 
без чужди привкус , мирис и 
вкус- специфични. 

ТД на 
производителя 

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. бр 10 

4 

Чубрица- суха добре изсушена 
без чужди примеси, мирис и  
привкус, ронена 

ТД на 
производителя  

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,500 
кг. бр 14 

5 КЪРИ 

ТД на 
производителя 

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. бр 1 

6 КУРКУМА 

ТД на 
производителя 

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,200 
кг. бр 15 

7 БУЛЬОНИ - 0,010кг. 

ТД на 
производителя 

Опаковка-
0,010 кг., 
 бр 170 

8 ВЕГЕТА 
ТД на 
производителя 

Опаковка-
0,500 кг. бр 20 

9 

Джоджен- добре изсушен, без 
чужди примеси, мирис и  
привкус-специфични, добре 
стрит. 

ТД на 
производителя  

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. бр 60 

10 КАНЕЛА- фино смляна, ТД на във бр 5 



 
светлокафяв цвят, вкус-леко 
нагарчаща ; 

производителя фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. 

11 

Сминдух- добре изсушен,без 
чужди привкуси, мирис и вкус- 
специфични. 

ТД на 
производителя 

във 
фолирани 
пликчета 
по 0,010 
кг. бр. 11 

12 КОПЪР  връзка вр 90 
13 МАГДАНОЗ  връзка вр 700 
14 ЦЕЛИНА  връзка вр 24 

 
канела, черен пипер, червен пипер, джоджен, 
чубрица, кервиз (целина), други подправки 

  1.Опаковка: фирмена, оригинална, с ненарушена цялост, върху опаковката 
щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
2.Сертификат за качество, в който да е вписан ТД № (технологична документация) на 
производството. 
 
 Об.п. №11„Доставка на варива за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община 
Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Леща - Без начупени зърна и 
следи от мъртви или живи 
вредители, чиста, без наличие на 
примеси. 

ТД на 
производителя  

в 
целофанова 
опаковка 
по 1 кг. кг 130 

2 
Зрял фасул - Без начупени зърна 
и следи от  вредители, чист  

ТД на 
производителя  

в 
целофанова 
опаковка 
по 1 кг. 
 кг 140 

 
 

Зрял боб, леща 
 1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална, с ненарушена цялост маркировка, 
върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
 2.Да имат следните показатели: състав - еднороден, зърна добре развити, здрави, без 
мирис на мухъл и запарено, външен вид - цели зърна с не повече от 3 % примеси и влага не 
повече от 12 %, заразеност не се допуска. 
 3.Да се транспортират опаковани в с транспортни средства съобразно нормативните 
изисквания. 
 
Об.п.№12 „Доставка на други хранителни продукти  за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч; 
 
№ Наименование на  продукта стандарт опаковка мярка к-во 

1 

Сол йодирана с калиев йодат- 
цвят бял; вкус - солен;  
страничен мирис не се  допуска; 

ТД на 
производителя  

в 
полиетиленов 
плик по 1 кг. кг 35 



 
механични примеси  не се 
допускат 

2 

Оцет- винен 6%. външен вид-  
бистър, без утайка  

ТД  на 
производителя 

Пластмасова 
бутилка по  
0,700 л бр 9 

3 

Мая за хляб - суха ТД на 
производителя 

индивидуално 
опаковани 
във фолио по 
0.011кг. бр 40 

4 
Сода бикарбонат -еднородна  
смес, без образуване на бучки 

ТД  на 
производителя 

Кутия от 
0,080гр бр 10 

5 

Бакпулвер - еднородна смес на 
прах, без образуване на бучки и 
кристали. 

ТД на 
производителя  

пакетчета по 
0,010 кг. 

бр 10 

6 

Ванилия - съдържание на 
ванилиев прах 100 % 

ТД на 
производителя  

пликчета от 
пергаментова 
хартия по 
0,002 кг. бр 410 

7 

КАКАО -пълномаслено, светло 
кафяв цвят, вкус-леко нагарчащ, 
мирис характерен подправката.  

ТД на 
производителя 

Пакет по 
0,200 кг 

бр 5 
 
 

Сол 
  1.Опаковка: пакет от 1 кг, фирмена, оригинална с ненарушена цялост 
маркировка, върху опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на 
годност. 
 2.Да е йодирана с калиев йодат и в съответствие с Наредбата за изискванията към 
състава и характеристиките на солта за хранителни цели /обн. ДВ бр. 11 от 6.02.2001 г. 
 3.Да се транспортира опакована в стекове с транспортни средства съобразно 
нормативните изисквания. 

Оцет 
        1.Опаковка: бутилка  700 мл, фирмена, оригинална маркировка, върху 
опаковката щемпел с датата на производство, производител и срок на годност. 
 2.Да е произведен чрез оцетно-кисела ферментация, предназначен за хранителни цели. 
 3.Да има следните показатели: външен вид – бистър, цвят, вкус и мирис – свойствени, 
не се допускат утайки, примеси и изкуствено оцветяване. 
 
 
Забележка: Посочените количества по обособените позиции са ориентировъчни и не 
пораждат задължения за Община Годеч да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото 
изпълнение на обществената поръчка се определя на база потреблението. 
 Възложителят си запазва правото във всеки един момент от изпълнението на договора 
да променя количествата на продуктите по отделните  групи храни, но без да надвишава 
крайната му стойност. 


