
Приложение 1 

 

                     КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

        Предмет на поръчката е доставката на до 22 000 броя пакетирана подкрепително- 

тонизираща храна и напитки за кръводарителите на РЦТХ ("оклад") и включва 

различни подкрепителни храни и тонизиращи напитки, чието предназначение е да се 

постигне тонизиращо действие върху кръводарителите и да се набави бърз приток на 

енергия. 

        І. Задължително минимално съдържание на "оклада": 

        1.1. Кроасан – не по-малко от 65гр. (кифла с пълнеж от различни плодови 

конфитюри,каков крем и др.)- – 1 брой 

        1.2. Шоколад – не по-малко от 100гр. (по смисъла на чл.4,ал.1 и/или ал.2,т.3 от 

Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (обн. ДВ, 

бр.107/15.11.2002г.) – 1 брой. 

        1.3. Тонизираща напитка, съдържаща кофеин с обем от 0,500 литра– 1 брой. 

        1.4.Натурален сок, с обем от 0,200 литра– 1 брой 

        1.5.Течен шоколад (какаов крем не по-малко от 200гр. – 1 брой 

        1.6.Инстантно кафе – 2 броя  по 2гр, 5 пакета захар по 2 гр , 2 пакета суха сметана 

(ако в пакета инстантно кафе не се съдържат- напр.2 в 1), чаша за еднократна употреба 

от 0,200л. и бъркалка за еднократна употреба. 

       1.7.Ядки в пакет , не по- малко от 100гр (фъстъци, бадеми, кашу, лешници или 

комбинация от тях) 

 

      Съгласно чл. 4, ал.1 от Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти наименованието "Шоколад" се използва за означаване на продукт, получен от 

какаови продукти и захари, съдържащ не по-малко от 35 на сто обща суха какаова маса, 

от която не по-малко от 18 на сто какаово масло и не по-малко от 14 на сто суха 

обезмаслена какаова маса. 

      Съгласно чл.4, ал.2, т.3 от същата Наредба, когато наименованието "Шоколад" е 

допълнено с думите "с лешникова паста", продуктът трябва да е получен от шоколад, 

чието общо съдържание на суха какаова маса е минимум 32 на сто, от която минимум 8 

на сто суха обезмаслена какаова маса, както и фино смлени лешници в количество от 

20 до 40 g на 100 g продукт. 

       Към този шоколад може да бъде добавено: 

       а) мляко и/или сухо мляко в такава пропорция, че в крайния продукт да се 

съдържат не повече от 5 на сто сухо мляко; 

       б) бадеми, лешници или други видове ядки, цели или раздробени, така че заедно 

със смлените лешници да не превишават 60 на сто от общата маса на продукта. 

       Вида и количеството на продуктите и напитките включени в задължителното 

минимално съдържание, включително топлата напитка са задължителни и 

участниците нямат право да предлагат и/или комбинират други продукти извън 

посочените. 

 

       ІІ. За допълване съдържанието на "оклада" над задължителният минимум и 

до нормативно определената му стойност от 08.00лв. с ДДС участниците може да 

предлагат допълнителни като количества и вид храни и напитки от следният вид: 

      2.1. шоколадови продукти* (с различни добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от 

ядки, стафиди и друг еквивалентен пълнеж ); 

      2.2. кроасани (кифла с пълнеж от различни плодови конфитюри,каков крем и др.); 



      2.3. солени бисквити, соленки (с различни добавки: пълнеж или добавени различни 

сирена,кашкавал, ким, сусам, с овесени ядки, с парченца зеленчуци и друг 

еквивалентен пълнеж); 

      2.4. сухи пасти, бисквити с какаови продукти* (по възможност да съдържат 

добавки: ядки, остатъци от ядки, паста от ядки, стафиди и други еквивалентни 

продукти); 

      2.5. сухи пасти, бисквити с различни добавки: пълнеж или добавени сухи плодове, 

остатъци от ядки, паста от ядки, сусам, овесени ядки и друг еквивалентен пълнеж; 

      2.6. зърнени закуски, крекери и други еквивалентни продукти. 

      2.7. различни тонизиращи напитки. Под „тонизиращи напитки” Възложителят има 

предвид:напитки, които дават на консумиращия ги бърз приток на енерегия и са с общо 

тонизиращо действие – газирани / безалкохолни напитки, черен и зелен чай, кафе и 

други кофеиносъдържащи напитки, натурални сокове – зеленчукови, плодови, плодово-

зеленчукови, енергийни напитки и други напитки с общо тонизиращо действие и 

осигуряващи бърз приток на енергия. 

      При комбинирането на различните напитки за постигане на необходимия обем може 

да се включват натурални сокове, безалкохолни, енергийни и други общо тонизиращи 

напитки. 

       *Под „шоколадови продукти” възложителят има предвид "шоколадови продукти" 

по смисъла на § 1,т.3 от ДР на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти, а именно: шоколад, млечен шоколад, фамилен млечен шоколад, бял 

шоколад, шоколад с пълнеж, шоколад с пълнители на зърнена основа (a la taza), 

фамилен шоколад с пълнители на зърнена основа (a la taza), шоколадови бонбони и 

пралини. 

       *Под „какаови продукти” възложителят има предвид „какаови продукти” по 

смисъла на § 1,т.2 от ДР на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти, а именно: какаова маса, какао на прах и какаово масло. 

       Под „с различни добавки” за шоколадовите и какаови продукти, Възложителят има 

предвид ядки, остатъци от ядки, стафиди, паста от ядки и др. 

       Под „с различни добавки” за солените бисквити и/или соленки, Възложителят има 

предвид пълнеж от /или добавени сирена, кашкавал, ким, сусам, овесени ядки, 

парченца зеленчуци и др. 

        Посочените по-горе добавки не са задължително искани от възложителя, а са по 

избор и преценка на участниците за постигане на крайната цел на „оклада”. 

        Участниците комбинират по своя преценка продуктите и напитките посочени по-

горе в т. ІІ от спецификацията (извън задължителния минимум) като вид, грамаж, 

хранителен състав, калоричност, енергийност и количество /обем, но при спазване на 

задължителните изисквания на Възложителя. При комбинирането на продуктите, 

участниците следва да имат предвид, че целта и предназначението на пакета с 

подкрепително-тонизиращи храни и напитки е да се постигне незабавно тонизиращо 

действие върху кръводарителите и да се набави бърз приток на енергия. 

        Желателно е комбинирането в "оклада" на посочените в спецификацията 

хранителни продукти и напитки (посочени в т.І и т.ІІ) по вид, количество, хранителен 

състав, калоричност, енергийност и грамаж да се доближава максимално до 

препоръките на МЗ и СЗО относно оптималното за човешкия организъм съотношение 

на белтъчини: мазнини: въглехидрати. То следва да бъде съответно в пропорции 11-

14% : 30-35% : 50-55% от общия енергоприем. 

        Целта и предназначението на продуктите в „оклада” е максимално бързо да се 

постигне тонизиращо действие върху кръводарителя и да се набави бърз приток на 

енергия. Стойността на един пакет с подкрепително-тонизиращи храни и напитки 



трябва задължително да е 08.00лв. с ДДС, съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за условията 

и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане,диагностика и 

преработка на кръв и кр.съставки, за стимулирането, организирането и провеждането 

на дейностите свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и 

кр.съставки. 

        Всички хранителни продукти предлагани от участниците за изпълнение на 

поръчката задължително трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните, 

Наредба № 1 от 26.01.2016г. за хигиена на храните (Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 

2016г.) и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (обн. 

ДВ бр.102 /12.12.2014г.) и задължителните изисквания на възложителя посочени в 

документацията за участие. 

        Производителите на продуктите и участниците да отговарят на изискванията на 

Възложителя посочени в документацията и релевантното за предмета на обществената 

поръчка законодателство:Закона за храните и нормативните документи по прилагането 

му. 

        Броят на кръводарителите е прогнозен и посочените в документацията количества 

около 22 000 броя пакетирана подкрепително-тонизираща храна и напитки са 

„количества до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди, но 

не повече от договореното. 

        На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде, където в документацията 

се посочват стандарти, спецификации, технически одобрения или оценки или 

конкретен модел, източник или търговска марка, патент или производство, които 

характеризират продуктите, същите следва да се четат и разбират „или еквивалентни”. 

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 52 от ЗОП. 

 
 


