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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за 

„Закупуване и доставка на сухи супи ” 

 

 

 

Предмет- Закупуване, доставка и обновяване на сухи супи. 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

1. Предприятията, в които са произведени храните да са регистрирани по чл. 12 

от Закона за храните. 

2. Хранителните продукти да са произведени и съхранявани съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО 852/2004, Наредба № 5/2006 за хигиена на храните и 

Технологична документация (ТД) на фирмата производител. За храни от животински 

произход и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, Регламент (ЕО) № 

2074/2005, Регламент (ЕО) № 2076/2005 и Технологичната документация на фирмата 

производител. 

3. В случай, че произходът на продуктите е от предприятие от друга държава, 

членка на Европейския съюз, да са спазени следните изисквания: 

- Пратката да е съхранявана само в регистрирани по чл.12 от Закона за храните 

складове. 

Когато става дума за храни от животински произход: 

- Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава – членка; 

-  При пристигането на пратката в България на същата да е извършен официален 

контрол, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

4. В случай че произхода на продуктите е от внос от трети страни, да са спазени 

следните изисквания: 

-  Пратката да е съхранявана само в регистрирани по чл. 12 от Закона за храните 

складове. 

Когато става дума за храни от животински произход: 

-  Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия от трети страни, за 

търговия с ЕС. 

-  На пратката да е извършен граничен ветеринарен контрол, съгласно 

изискванията на Наредба № 47 от 20.04.2006 г. за изискванията към граничните 

инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен 

инспекционен ветеринарен контрол. 

5. Продуктите да са етикетирани съгласно изискванията на Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 

04.12.2014 година и Регламент (ЕС) № 1169/2011 от 25 октомври 2011 година. 

6. Продуктите от животински произход да носят идентификационна маркировка, 

съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 

7. Да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1881/2006 от 19 декември 2006 

година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в 

храните и Регламнт (ЕО) № 396/2005 от 23 февруари 2005 година относно максимално 

допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи 



 

от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на 

Съвета. 

8. При производството на храните да са спазени изискванията на Наредба № 4 от 

03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните. 

9. Храните да се съхраняват и транспортират при температура, определена от 

производителя съгласно Технологичната документация. 

10. Храните да отговарят на микробиологичните критерии на Регламент (ЕО) 

2073/2005. 

11. Храните да отговарят на Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за норми за максимално 

допустимите количества на остатъци от пестициди във и върху храни. 

12. Храните да отговарят на изискванията на Наредба № 119 от 21.12.2006 г. за 

мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, 

суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора. 

13. При доставка на продуктите, същите следва да бъдат придружени със 

съответните документи/сертификати за качество и произход; 

14. Срок на годност - остатъчният срок на годност на хранителните продукти към 

датата на доставката, следва да бъде не по-малък от 80 %. (осемдесет процента). 

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 

№ по 
ред 

ВИД РАЗФАСОВКА количество 

1 

СУПИ:   
 

месни 
от 30 гр. до 70 гр. 15 % 

от 800 гр. до 1000 гр. 35 % 

зеленчукови 
от 30 гр. до 70 гр. 15 % 

от 800 гр. до 1000 гр. 35 % 

 

Сухи супи – по ТД на производителя. 

Външен вид – прахообразна маса.  

Цвят – бежаво-белезникав, характерен за съставките.  

Мирис – специфичен, според вида на супата.  

Сухите супи да са два вида: месни и зеленчукови, като количествата да бъдат  

разпределени по равно: 50 % месни сухи супи и 50 % зеленчукови сухи супи. 

- от 30 гр. до 70 гр. 

- от 800 гр. до 1000 гр. 

Опаковка – продуктите се пакетират в хартиени пликове и опаковки с полимерен 

филм допълнително добавени в бокс кутии. 

Маркировка – върху всяка опаковка се поставят обозначения на български език и 

условия на съхранение: търговско наименование; наименование на изделието; състав; 

съхранение; произход; най-добър до…; партиден номер; ТД; нето тегло; производител, 

адрес; знаци за рециклиране. 

Транспортна опаковка: кашон от велпапе или полиетиленов стек. 

На транспортната опаковка се вписват: търговско наименование; наименование на 

изделието; най-добър до…; бр. в стек; бр. в кашон; партиден номер. 

Условия на съхранение: готовите продукти в транспортни опаковки, се съхраняват в 

запазени от пряко слънчево огряване, сухи, чисти, без неприятни миризми и предпазени от 

вредители покрити складови помещения. Относителна влажност от 70%  до 75 %. 

Срок на годност – по ТД на производителя, но не по-малко от 12 месеца. 

Обновяване-  сухите супи да се обновяват за сметка на доставчика за срок минимум  

5 години, заради кратките срокове на годност. 

 

 



 

Място на доставката: Складова база Ресен към Териториална дирекция „Държавен 

резерв” – гр. Велико Търново.    

 

 

Офертите ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена”; 

 

Доставката следва да се извърши  в срок до 30 (тридесет) дни от сключването на 

договора с избрания изпълнител; 

 

Изпълнителят ще извърши доставката и обновяването на съответния вид стока по 

съгласуван график с Териториална дирекция „Държавен резерв” – гр. Велико Търново; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


