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І. 
МЛЕЧНИ И МЕСНИ ПРОДУКТИ И 

БАКАЛИЯ 
   

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

1. Пуешко месо - филе /замразено/ 

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

2. Патешко месо - филе /замразено/ 

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

3. Пилешко бутче, обезкостено /замразено/   

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

4. Пилешко филе – охладено  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

5. Пилешко филе - замразено  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

6. Пиле – цяло, клас „А“ /замразено/  

Регламент ЕО 543/2008 или екв.  

ТД на производителя,  Наредба № 

8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

7. Телешко месо, шол  – охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

8. Телешко месо, шол  – замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

9. Телешко месо, плешка - охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

10. Телешко месо, плешка - замразена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

11. Свинско месо, бут  без кост - охладено  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

12. Свинско месо, бут  без кост - замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

13. Свински месо, шол - охладено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 
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14. Свински месо, шол - замразено 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

15. Свинско месо, плешка - охладена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

16. Свинско месо,  плешка - замразена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

 кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

17. Свинско филе - охладено  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

 кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

18. 
Кайма  - със съдържание 60% телешко и 40 % 

свинско месо - охладена    

УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

19. 
Кайма  - със съдържание 60% телешко и 40 % 

свинско месо - замразена 

УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

20. Агнешко месо, плешка - охладена 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

21. Агнешко месо, бут - охладен 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

22. Заешко месо - замразено 

 Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 
Полиетиленови 

пликове по 1 кг ± 0.2 

23. Сух колбас  
УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

24. Кренвирши свински 
УС„Стара Планина“, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

25. Шунка свинска 

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

 кг 
Вакуум опаковка на 

производител 

26. Пуешка шунка  

Утвърдени стандарти или 

технологичната документация на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Вакуум опаковка на 

производител 

27. 
Пастет детски – еднороден цвят, характерен за 

вида; еднородна смляна маса без отделяне  на 

течност и въздушни мехурчета. 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 
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28. Риба сьомга - филе, охладено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

29. Риба сьомга - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

30. Риба сьомга - котлет, замразен 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

31. Риба сьомгова пъстърва - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

32. Риба хек - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

33. Риба мерлуза – филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

34. Риба пъстърва - филе, замразено 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

35. Риба скумрия - филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

36. Акула - котлет, замразен 

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

37. Риба тон – филе, замразено  

Регламент ЕО 853/2004, ТД  на 

производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Полиетиленова 

опаковка от 1-2 кг 

38. Сирене от краве мляко  - бяло саламурено  
БДС 15:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В кутии по 8 кг  

(без саламурата) 

39. Сирене от краве мляко - бяло саламурено  
БДС 15:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум опаковка по 

1 кг 

40. Кашкавал от краве мляко - пита 
БДС 14:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум опаковка до 

9 кг  

41. Кашкавал от краве мляко 
БДС 14:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Вакуум опаковка - 1 

кг 

42. Извара от обезмаслено мляко 

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Вакуум опаковка по 

1 кг 

43. Крема сирене  

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Ед. опаковка 0,125 кг 

в алуминиево фолио, 

поставени в картонен 

кашон 

44. Пушено сирене  

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

45. Топено сирене   

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 
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46. Краве масло с не по-малко от 82% масленост 

Регламент ЕО 853/2004 и 

Регламент ЕС 1308/2013, 

съобразно Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

Единична опаковка 

0,250 кг в 

алуминиево фолио, 

поставени в картонен 

кашон 

47. Сметана заквасена 

ТД на производителя,съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

48. Сметана за готвене – животинска 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 2/ 07.03.2017г. и 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

49. Прясно мляко 2%   

Регламент ЕО 853/2004, Наредба 

№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

л 
 Единична опаковка 

по 1 литър 

50. Прясно мляко 3 %  

Регламент ЕО 853/2004, Наредба 

№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

л 

Тетрапак кутии 

  по 1 литър 

 

51. Прясно мляко 3,6%  

Регламент ЕО 853/2004, Наредба 

№ 6/ 10.08.2011 г. и Наредба № 8 

от 4.12.2018 г. 

л 

Тетрапак кутии 

  по 1 литър 

 

52. Кисело мляко 2%   

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
Единична опаковка 

до 0.500 кг 

53. Кисело мляко 3 %  

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. и Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
Единична опаковка 

до 0,500 кг 

54. Кисело мляко 3,6%  

БДС 12:2010, Наредба № 6/ 

10.08.2011 г. и Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
Единична опаковка 

до 0,500 кг 

55. Цедено кисело мляко 
БДС 12:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Единична опаковка 

до 1  кг 

56. 
Плодово прясно мляко - без изкуствени 

оцветители и ароматизатори 

ТД на производителя , 

съобразноНаредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

л. 
Единична опаковка 

до 200 мл 

57. 
Плодово кисело мляко - без изкуствени 

оцветители и ароматизатори 

БДС 12:2010, съобразно Наредба 

№ 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Единична опаковка 

до 0, 200 кг 

58. Яйца кокоши, клас „А”-  L 
Наредба №1/2008 г., съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
бр. 

В картонени  кори по 

30 бр. 

59. Олио  

Технологичната документация по 

браншови стандарт, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л. 

В опаковка на 

производителя по 1 

литра 

60. Зехтин върджин/екстра върджин 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
л. 

В опаковка на 

производителя по 1 

литра 

61. Макарони   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

62. Макарони пълнозърнести -без оцветители 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

63. Макарони без глутен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

64. Фиде - с яйца 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

65. Спагети  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
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66. Кус- кус  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

67. Юфка домашна  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

68. Юфка – спирали или туби 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

69. Меденка - без растително масло 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя  

70. 
Халва тахан - без добавени хидрогенирни масла, 

палмово масло, оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

 Полиетиленова 

опаковка по 1 кг 

71. Локум 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Картонена кутия  

на производител 

72. 
Бисквити обикновени - без добавени 

хидрогенирни масла, палмово масло, оцветители, 

подсладители и консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

73. 
Бисквити чаени - без добавени хидрогенирни 

масла, палмово масло, оцветители, подсладители 

и консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

74. 
Бисквити за торта - без добавени хидрогенирни 

масла, палмово масло, оцветители, подсладители 

и консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

75. 
Бишкоти - без добавени хидрогенирни масла, 

палмово масло, оцветители, подсладители и 

консерванти 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

76. Корнфлейкс  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

77. Корнфлейкс шоколадов  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
       кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

78. Овесени ядки  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

79. Мюсли  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанови 

пликове до 1 кг 

80. Галета  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В  опаковка на 

производител до 1 кг 

81. Мед пчелен  – натурален 100% 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В буркани стъклени 

по 0,900 кг 

82. Грис – царевичен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В  хартиени или 

целофанови пликове 

до 1 кг  

83. Грис – пшеничен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В  хартиени или 

целофанови пликове 

до 1 кг 

84. 
Нишесте бяло пшенично – 100 %, без 

оцветители, натурално 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

85. 
Нишесте царевично - 100 %, без оцветители, 

натурално 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

86. 
Брашно „Бяло“, „Добруджа“ или „Типово“ по 

утвърден стандарт и/или пълнозърнесто  

ТД на производителя, 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

87. Брашно царевично  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
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88. Брашно лимец   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

89. Жито/Грухана пшеница  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

90. Захар   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

91. Захар пудра  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя  

92. Сол йодирана с калиев йодат  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

93. Ориз – клас екстра  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

94. Ориз кафяв   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

95. Бял сух боб - пакет  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

96. Лющен боб   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

97. Леща  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

98. Червена леща  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В целофанов плик по 

1 кг, в найлонов стек 

по 10 кг 

99. Елда  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

100.Булгур  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

101.Нахут  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

102.Киноа  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

103.Амарант  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

104.Чия  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

105.
Боза – без оцветители, подсладена с естествен 

подсладител 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л ПВЦ бутилка 1,0 л 

106.

Оцет ябълков - 6 % цвят – жълт до 

бледочервен, чиста прозрачна течност, без 

утайка на дъното, вкус -  кисел, характерен за 

продукта 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л ПВЦ бутилка 0,700 л 

107.Кленов сироп  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
л 

В стандартна 

опаковка на 

производителя 

108.Ванилия – съдържание на ванилиев прах 100 %  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

109.Ванилиена захар 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 
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110.Какао на прах  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

111.Какао на гранули  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

112.Чай плодов, пакетиран  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
Кутия   

Картонена кутия  с 

20 броя филтърни 

пликчета без конец 

113.Чай билков, пакетиран  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
Кутия 

Картонена кутия  с 

20 броя филтърни 

пликчета без конец 

114.Шарена сол  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

115.Хлебна сода/Сода бикарбонат   
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

116.Бакпулвер  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

117.Канела  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

118.Дафинов лист  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

119.Чесън на прах  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

120.Червен пипер млян сладък  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

121.Чубрица ронена сушена  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

122.Девисил сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

123.Риган сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

124.Босилек сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

125.Целина листа сушена 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
 кг 

В опаковка на 

производителя 

126.Копър сушен. 
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

127.Джоджен сушен  
ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г.. 
кг 

В опаковка на 

производителя 

128.
Трапезна вода със съдържание на флуорид 

под 1,5 мг/л 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производител туби 

по 6 л 

129.
Трапезна вода със съдържание на флуорид 

под 1,5 мг/л 

ТД на производителя, съобразно 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на 

производител 

ПВЦ бутилки по 

0,500 л 
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ІІ. ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ    

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

1. Замразени броколи  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

2. Замразена царевица  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

3. Замразен карфиол 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

4. Замразени тиквички 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

5. 
Замразени плодове /ягода, малини, къпини и 

др./  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

6. Замразен грах 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

7. Замразен спанак  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

8. Замразен пипер ивица  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

9. Замразен пипер бушен цял 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

10. Замразен печен пипер  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

11. 
Зелен фасул  замразен - клас "Екстра" или 

клас "I"  

Регламент (EO) 912/2001 г., 

Наредба №16/28.05.2010 

г.;Наредба № 8/ 4.12.2018 г. 

 кг В полиетиленови пликове 

12. Замразен микс зеленчуци 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

13. Замразен гювеч  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

14. Замразена зеленчукова супа 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В полиетиленови пликове  

15. Домати - цели 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя  

16. Домати - белени на кубчета 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

17. Доматено пюре  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

18. Паприкаш консерва  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

19. Лютеница 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

20. Нахут консерва  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

21. Печен пипер консерва 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

22. Стерилизирани краставички  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 
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23. Конфитюр разни -  Първо качество  

ТД на производителя, 

съобразно Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

24. Мармалад /шипков, сливи и др./  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г.. 
кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

25. Компот праскова  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

26. Компот кайсия  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

27. Компот дюля  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

28. Компот  круша  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

29. Компот слива без костилка  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

30. Компот ягода  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя  

31. Компот от ананас. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя  

32. 
Натурален сок - 100 % плодови и/или 

зеленчукови сокове, плодови и плодово-

зеленчукови нектари 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л 
В тетрапак опаковки по 1 

литър 

33. 
Натурален сок - 100 % плодови и/или 

зеленчукови сокове, плодови и плодово-

зеленчукови нектари  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л 
В тетрапак опаковки по 

0.200 литър 

34. Нектар – праскова, кайсия, комбинация от 

морков и ябълка. 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л 

В стъклена бутилка от 

0,500 литра в картонен 

кашон 

35. 
Сок  ябълка  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

л 

В стъклена бутилка от 

0,500 литра в картонен 

кашон . 

36. 
Зелеви листа - консерва 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

37. 
Кисело зеле  - нарязано 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 
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38. 
Зеле кисело - цели зелки 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
В стандартна опаковка на 

производителя 

39. 
Маслини черни без костилка 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

В стандартна стъклена 

опаковка на производителя 

40. Орехови ядки 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Вакуум опаковка на 

производител 

41. 
Стафиди черни 

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
В опаковка на 

производителя 

42. Фурми без костилка  

Технологичната 

документация на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
В опаковка на 

производителя 
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ІІІ. 

ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 

 

   

№ по 

ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

1. Пипер  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички – маса до 15 кг 

2. Домати   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички – маса до 15 кг 

3. Чери домати. 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички  

4. Зелен фасул - клас "Екстра" 

Регламент (EO) 912/2001г., 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. . 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички  

5. Червен лук- сух 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички – маса до 15 кг 

6. Краставици   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

полиетиленови торби  

7. Картофи  късни  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички – маса до 15 кг 

8. Картофи ранни пресни  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

мрежести торбички – маса до 15 кг 

9. Зеле бяло  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В чисти и здрави касетки или 

полиетиленови чували. Изисква се да 

са сортирани от едно качество и един 

сорт. 

10. 
Кромид лук  -сух. 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени, пластмасови касетки или 

мрежести торбички 

11. 
Ряпа  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

12. 
Тиквички  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В дървени, пластмасови касетки или 

мрежести торбички 

13. 
Патладжан  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В дървени, пластмасови касетки или 

мрежести торбички 

14. 
Репички  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В касетки 

15. 
Салатки  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. бр. 
В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

16. 
Спанак пресен  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

17. 
Айсберг  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

18. 
Карфиол пресен 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

19. 
Брюкселско зеле  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 
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20. 
Броколи  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

21. 
Цвекло червено   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В найлонови чували с етикет 

22. 
Моркови   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 

23. 
Магданоз   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

24. Девисил   
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

25. Босилек    
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

26. 
Джоджен   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

27. 
Целина - връзки  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

28. Целина глави  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 

29. 
Копър   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

30. 
Зелен лук    

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

31. 
Зелен чесън   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
вр. В полиетиленови чували на връзки 

32. 
Чесън сух   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В найлонови мрежи 

33. 
Сини сливи  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние, в пластмасови 

или дървени касети 

34. 
Череши  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние  в пластмасови 

или дървени касети 

35. 
Киви  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или пласмасови кошнички с 

мрежа 

36. 
Авокадо  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или кашони 

37. 
Ягоди  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В пластмасови касетки до 3 кг. 

38. 
Ябълки пресни- клас първи 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или пласмасови кошнички с 

мрежа, касетки или в мрежести 

потребителски опаковки 

39. 
Банани  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В кашони - оригинални опаковки 

40. Портокали 
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони или мрежести 

опаковки 

41. 
Грейпфрут 

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони или мрежести 

опаковки 

42. 
Праз  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Оформени връзки, опаковани със 

стреч фолио 

43. 
Лимони  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В картонени кашони или мрежести 

опаковки 

44. 
Пъпеши   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В дървени касетки за зеленчуци 

45. 
Тикви  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В пластмасови каси 
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46. 
Дини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг В дървени или пластмасови касетки 

47. 
Кайсии  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 
В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 

48. 
Праскови  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 

49. 
Нектарини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в дървени или 

пластмасови касетки 

50. 
Мандарини  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В картонени кашони или мрежести 

опаковки 

51. 
Круши   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки 

52. 
Дюли  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или кашони 

53. 
Ананас   

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки 

54. 
Грозде десертно  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в пластмасови 

касетки или кашони 

55. 
Помело  

Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

полиетиленови торби 
 

 

 

57. 

Манго  
Наредба №16/28.05.2010 г.; 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

В насипно състояние в 

дървени, пластмасови  касетки или 

полиетиленови торби 
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ІV. 
ТЕСТЕНИ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ 

 
   

№ 

по ред 
Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

1. 

Закуски - кифли  по 0,100 кг с 

различни пълнежи - мармалад, сирене 

краве, кашкавал,  локум, крем. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. кг 
Фолирани сладкарски  

тави с етикети 

2. Козунак  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В  индивидуална опаковка по 

0,500 кг в пласмасови касети  

3. Козунчено руло  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
В  индивидуална опаковка по 

0,500 кг в пласмасови касети 

4. 
Сухар  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на производителя 

5. Бутер тесто замразено  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на производителя 

6. Кори за баница охладени  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 

В опаковка на производителя 

7. 
Кори за баница пълнозърнести 

охладни  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя 

8. 

Бюрек -  замразен с пълнеж от сирене 

краве и яйце –  по 100 гр. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. кг 
В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

9. 

Баничка със сирене -  замразена с с 

пълнеж  сирене краве  – по 100 гр. Без 

подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

10. 
Щрудел /ябълка, тиква/ – замразен  

по 100 гр. Без подобрители, оцветители 

и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

11. 
Бутер баничка - замразена с различна 

плънка по 100 гр. Без подобрители, 

оцветители и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

12. 
Мъфини /кексчета - замразени по 100 

гр. Без подобрители, оцветители и 

консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

13. 
Кадаиф - Без подобрители, оцветители 

и консерванти 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 
кг 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

14. 
Хляб „Добруджа“ -  нарязан, без 

оцветители  

УС„България”,  ТД на 

производителя, съобразно  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 
Целофанова опаковка на 

производителя 

15. 
Хляб пълнозърнест - нарязан, без 

оцветители 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

16. Хляб  пълнозърнест тост  –  без 

оцветители. 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

17. 
Хляб – ръжен, нарязан, състав: ръжено 

брашно и  натурално култивирана 

ръжена квас  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 

кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 
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18. Хляб без глутен - нарязан, от брашно 

без глутен,  без оцветители 

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
кг 

Целофанова опаковка на 

производителя 

19. 
Питки - 100 гр   

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
брой 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

20. 
Земел – пълнозърнест - 100 гр  

Наредба № 8 от 4.12.2018 г. 
брой 

В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

21. 
Погача  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
В опаковка на производителя, 

фолирани и с етикети 

22. 
Кроасани – 100 гр  – различни 

пълнежи. Без оцветители и 

подобрители 

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

брой 
В опаковка на производителя, 

с етикети 

23. 
Мая суха  

ТД на производителя, 

съобразно  Наредба № 8 от 

4.12.2018 г. 

кг 
Целофанова опаковка на 

производителя 
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V. КЕТЪРИНГ    

№ 

по 

ред 

Вид хранителни стоки Стандарт Мярка Опаковка 

1 Печено свинско месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево фолио 

2 Печено пуешко месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево фолио 

3 Печено заешко месо  с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

4 Печено пиле с ориз 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

5 Пилешка пържола   

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево фолио 

6 Риба с домати 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г..  

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

7 Мусака 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево фолио 

8 Картофи печени  

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

9 Задушени зеленчуци с  ориз 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.; 

Технологичната документация, съобразно 

Наредба №9/16.09.2011 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

10 Пилешка супа 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.  

 

кг. 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово или 

алуминиево фолио 

11 Крем супа от картофи 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово  стреч 

или алуминиево фолио 

12 Супа топчета 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово  стреч 

или алуминиево фолио 

13 Таратор 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрит  с 

полиетиленово стреч 

или алуминиево фолио  
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14 Супа борш с телешко месо 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Дълбок съд  с капак 

или алуминиево фолио 

15 
Макаронени изделия със сирене 

и захар   

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Тава/дълбок съд  с 

покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево фолио 

16 
Сандвич с пастет от масло и 

сирене /кашкавал/ 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

кг 

Тава  с покрита с 

полиетиленово стреч  

или алуминиево 

фолио. Дълбок съд 

покрит с капак. 

17 Билков чай / Плодов чай  

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

л 

Дълбок съд  покрит с 

капак 

18 Айран  

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г. 

 

л 

Дълбок съд  покрит с 

капак 

19 Пресни плодове с кисело мляко 

Сборник рецепти с наръчник за хранене на 

децата от 3 до 7 годишна възраст – издателство 

„Техника” ООД, гр. София, 2007 г.;   

 

кг 

Дълбок съд  покрит с 

капак 


