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ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

град Враца, 2017 година 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 

 

2 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на хранителни продукти и 

напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални  заведения на 

територията на  община Враца по пет обособени позиции“. 

 

Обществената поръчка включва 5 обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и 

риба“. 

 Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“. 

 Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

 Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“. 

 Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“. 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ 

Видовете хранителните продукти, включени в обема на поръчката, са посочени в 

ценоразписите за всяко обособена позиция и следва да отговарят на всички нормативни 

изисквания за здравословно хранене на деца от 0-3 годишна възраст и от 3-7 годишна 

възраст. Предназначените за детските заведения и училища хранителни продукти 

трябва да отговарят и на изискванията на Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно 

хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, 

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения, Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на 

учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици.  

Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона 

за храните и всички други санитарни, ветеринарно-санитарни, хигиенни и други норми, 

установени от действащото законодателство в Република България.  

Хранителните продукти следва да са етикетирани съгласно изискванията на 

Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните.  

Опаковката на продуктите трябва да гарантира възможността им за съхранение 

при обичайните за вида продукт условия. 

Хранителните продукти да са надлежно етикитирани и маркирани, съгласно 

изискванията на Наредба за изискванията за етикитирането и представянето на храните, 

приета с ПМС № 383/04.12.2014 година, ДВ бр. 102/12.12.2014 година относно: 

- Информацията да е на български език; 

- Да не се заблуждават потребителите; 

- Маркировката на партидата да е ясна и четлива, както и срока на трайност; 

- Обявена разбираема хранителна и здравна претенция; 

Доставяните хранителни продукти трябва да са подходящо опаковани за 

предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите 

нормативни документи.  

Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75%. 
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Доставяните хранителни продукти трябва да са екстра или първо качество, да 

отговарят на действащите стандарти, като при установено отклонение, същите трябва 

да бъдат подменени напълно в рамките на срока за замяна, предложен от участника. 

Всяка доставка следва да бъде придружена със сертификати за качество, произход 

и годност на производителя.  

Доставката на храната се осъществява франко до съответният обект.  

  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от 

общата маса) и ниско съдържание на сол (не повече от 1% от общата маса). 

 Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните 

колбаси не повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и 

намалено съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните 

не повече от 2,2%). 

 Месото от свине, ЕПЖ и ДПЖ  да отговаря на изискванията на Регламент  № 

853/2004/ЕС. 

 Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на 

Регламент № 853/2004/ЕС и Регламент 543/2008. 

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), не се допускат за хранене на деца.  

 Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да са 

произведени по ТД, в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в 

техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдени 

стандарти. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

Периодичността на доставките е приблизително два пъти седмично.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„Мляко, млечни продукти и яйца“. 
Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини. 

 Айрянът се предлага без добавянето на готварска сол. 

 Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от сурово мляко, 

отговарящо на изискванията на Регламент № 853/2004. 

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), не се допускат за хранене на деца.  

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

Периодичността на доставките: 

 на Яйца е приблизително два пъти седмично.  

 на мляко и млечни продукти – ежедневно. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от 

външно замърсяване и не променя органолептичните им показатели. 

 Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

 Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. 

 Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. 

 Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт, а пълнозърнестият в 

съответствие с показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители. 

 Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, 

сол и/или захар. 

 Храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), не се допускат за хранене на деца.  

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

Периодичността на доставките: 

 Хляб, тестени закуски - ежедневно – 7:00 часа. 

 Сладкарски изделия - два пъти седмично.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“. 
Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а 

стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители, 

оцветители и консерванти. 

 В детските заведения и училищата не се доставят и приемат продукти с 

нарушена херметичност и признаци на бомбаж. 

 Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за 

качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти 

за предлагане на пазара. 

 Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за 

изискванията към напитките от плодове. 

 Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни 

количества пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности. 

 Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички 

и др.) трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара 

на пресни плодове и зеленчуци. 

 Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди 

от вредители. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което 

ги прави негодни за консумация. 

 Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на 

добавена захар над 50%. 

 Храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), не се допускат за хранене на деца.  

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 
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 Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на моно- и 

дизахариди до 20%. 

Периодичността на доставките: 

 Пресни плодове и зеленчуци – ежедневно. 

 Преработени и консервирани плодове и зеленчуци – един път седмично. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 
Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските 

заведения и училища: 

 Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от 

външно замърсяване и не променя органолептичните показатели; 

 Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

 Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. 

 Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност. 

 Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и 

примеси. 

 Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на 

видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/ или следи от тяхната 

дейност. 

 Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите, 

заложени в ТД на производителя, без оцветители. 

 Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и 

увреждания от вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за 

продукта. 

 Ядките да са цели, здрави, чисти, с цвят, вкус и мирис характерен за продукта, 

без странични примеси, неповредени от насекоми или гризачи и без наличие на живи 

вредители. 

 Доставяният чай да не съдържа оцветители и овкусители. 

 Използва се само сол, йодирана с калиев йодат. 

 Храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани 

организми (ГМО), не се допускат за хранене на деца.  

 Не се допускат храни, обработени с йонизиращи лъчения. 

 Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода 

на храната и документ за качество и безопасност. 

 Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във 

възрастта до 3 години, по отношение на състава им трябва да отговарят на Наредбата за 

изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за 

кърмачета и малки деца. 

Периодичността на доставките е приблизително един път седмично. 

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 36 (тридесет и шест) месеца, 

или до достигане на максималния финансов ресурс, предвиден от възложителя, за 

съответната обособена позиция. 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  Мястото за изпълнение на поръчката са обекти на територията община Враца 

със следните адреси: 
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АДРЕСИ НА ОБЕКТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА С ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ 

 

1. ОП „Социални дейности” 

1.1. Стол № 1, Гр. Враца, ул. "Ст. Заимов" № 2;  

1.2. Стол № 2 ДСП Патронаж, Гр. Враца, ул. "Екз. Йосиф" № 75;  

1.3. Стол № 3, Гр. Враца, ул. "Ст. Савов" № 6;  

1.4. Стол № 4, Гр. Враца, бул. "Демокрация" № 14;  

1.5. Стол № 5 СУ "Св. Климент Охридски", Гр. Враца, ул. "Цар Обединител" 

№ 9;  

1.6. Стол № 6 СУ "Н. Войводов", Гр. Враца, ж.к. Дъбника.   

Директор: Емилия Александрова 

Тел.: 0876503021 

 

2. Детска градина „Знаме на мира” 

Гр. Враца, ж. к. „Дъбника” 

Директор: Анжела Илиева 

Тел.: 0884309256 

 

3. Детска градина „Звездица” 

3.1. Гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, ул. ”Околчица” 

3.2  С. Бели извор 

Директор: Анелия Маринова. 

Тел.: 0884308527 

 

4. Детска градина „Българче” 

4.1. Гр. Враца, ул.”Васил Кънчов ” № 52 

4.2. Гр. Враца, кв. „Бистрец”, ул. "Мътница"№ 16 

4.3. Гр. Враца, кв. „Кулата”, ул. "Мир" № 50 

4.4. С. Нефела, ул. „Христо Ботев" № 4 

Директор: Калина Дуранкева 

Тел.: 0882472317 

 

5. Детска градина „Единство Творчество Красота” 

5.1. Гр. Враца, ул.”Симеон” 

5.2  С. Тишевица 

Директор: Елена Кирилова 

Тел.: 0884308965 

 

6. Детска градина „Дъга” 

6.1. Гр. Враца, ул. „28 октомври” № 7 

6.2  С. Баница 

Директор: Даниела Александрова 

Тел.: 0884 30 87 31 

 

7. Детска градина „Слънце” 

7.1. Гр. Враца, ул. „Найден Геров” № 1 

7.2. С. Лиляче 

Директор: Дора Младенова 

Тел.: 0884314532 
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8. Детска градина „Щастливо детство” 

8.1. Гр. Враца, ул. „Цар Асен“ № 27 

8.2. С. Три кладенци 

Директор: Галя Йончева 

Тел.: 0884314571 

 

9. Детска градина „Звънче” 

9.1. Гр. Враца, ж.к. „Сениче” 

9.2. С. Мраморен 

Директор: Николинка Гигова 

Тел.: 0884309134 

 

10. Детска градина „Вълшебница” 

Гр. Враца, ул. „Козлодуйски бряг” № 7  

Директор: Маринела Василева 

Тел.: 0882472531 

 

11. Детска градина „Детска Вселена” 

11.1. Гр. Враца, ул. ”Дико Илиев” № 17 

11.2. С. Чирен 

Директор: Клавдия Костова 

Тел.: 0884308247 

 

12. Детска градина „Детски свят” 

12.1. Гр. Враца, ул. „Войнишка” № 8 

12.2. С. Згориград, ул. „Й. Лютибродски” 

Директор: Мариела Ангелова 

Тел.: 0884 31 45 89 

 

13. Детска градина „Европейчета” 

13.1. Гр. Враца, ул. „Полк. Кетхудов”№ 14 

13.2. С. Девене 

Директор: Пламена Цветанова 

Тел.: 0884308937 

 

14. Детска градина „Славейче” 

14.1. Гр. Враца, ул. ”Козлодуйски бряг” № 20 

14.2. С. Косталево 

14.3. С. Върбица  

Директор: Мариела Григорова 

Тел.: 0887378124 

 

15. Детска градина „Брезичка” 

15.1. Гр. Враца, ул. „Кр. Бързаков” № 4А 

15.2. С. Голямо Пещене 

Директор: Елка Антонова 

Тел.: 0884 314581 

 

16. Детска градина „Радост” 

16.1. Гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, ул. „Околчица” 

16.2. Филиал „Люляк”, Гр. Враца, ул. „Огоста” № 2 

Директор: Диана Александрова 
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Тел.: 0884316481 

 

17. Детска градина „Зора” 

Гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, ул. „Околчица” 

Директор: Мариела Георгиева 

Тел.: 0884 31 50 16 

 

18. Детска ясла № 2 

Гр. Враца ул. „Найден Геров” № 3 

Директор: Емилия Труйкова 

Тел.: 0887095154 

 

19. Детска ясла „Българчета” 

Гр. Враца, ул. „Софроний” № 11   

Директор: Таня Маркова  

Тел.: 0885876749 

 

20. Детска ясла „Приказка” 

Гр. Враца ул. „Венелин” № 1  

Директор: Йорданка Горанова 

Тел.: 0889878868 

 

21. ДДЛРГ „Асен Златаров” – гр. Враца 

Гр. Враца, ул. ,,Авлига” № 1  

Директор: Анита Иванова 

Тел.: 092/622389 

 

22. Дом за младежи с увреждания  - с. Три кладенци 

С. Три кладенци, ул. ”Юрии Гагарин” № 16   

Директор:Милена Велчева 

Тел.: 0877589097 

 

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА 

Доставките на хранителните продукти ще се извършват периодично, по 

предварително подадена заявка (по телефон, по факс, e-mail и др.) от домакините на 

съответните обекти – крайни получатели, в количества и обем, съгласно конкретните 

нужди на Възложителя.  

Доставките следва да се осъществяват в рамките на работното време на 

съответните обекти. При необходимост, с подаването на заявката, може да бъде 

уговарян и конкретен час на доставка.  

Изпълнителят е длъжен да доставя хранителните продукти в срока посочен в 

офертата му след подаване на конкретната заявка от съответния обект.   

Възложителят няма да приема доставени некачествени, с нарушена цялост на 

опаковката и непълно етикетирани и неотговарящи на действащите стандарти 

хранителни продукти, плодове и зеленчуци. В случай на установени от Възложителя, 

некачествени стоки, Изпълнителят е длъжен да ги подмени за своя сметка, в срок 

посочен в офертата му, след уведомяването му. 

Възложителят не поема задължение да заявява всички хранителни продукти, 

включени в техническите спецификации.  

Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 

документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски 

документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени 
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представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на 

Договора и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на 

Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената 

заявка.  

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

 Предлаганите храни трябва да отговарят на изискванията за безопасност и 

качество, регламентирани в европейското и националното законодателство. 

Доставките на хранителните продукти  трябва да отговарят на изискванията на 

Закона за храните, изискванията на нормативни документи на Българската агенция по 

безопасност на храните и изискванията на нормативни документи, свързани с детско- 

юношеско хранене: 

1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 

2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 

5.02.2016 г; 

3. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

4. Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 

0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

5. 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.; 

6. 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.; 

7. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.; 

8. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 

ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.; 

9. 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.; 

10. Наредба № 2 от 23 февруари 2017 г. за специфичните изисквания за 

производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, 

предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол, ДВ. 

бр.20 от 07.03.2017 г.; 

11. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 

6.12.2002 г.; 

12. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, 

бр. 107 от 15.11.2002 г.; 

13. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 

107 от 15.11.2002 г.; 

14. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани 

млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

15. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация 

от човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

16. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 

желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

17.    Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

18. Наредба за изискванията към състава, характеристиките и 

наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 

г., 
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19. 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; 

20. Наредба № 6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст 

от 3 до 7 години в детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

21. Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, 

издадена от Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 

22.      Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 

храни, предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; 

23.  Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците 

24. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 

20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

25. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

26. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година 

относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

27. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно 

защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции; 

28. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за 

определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

29. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

30.     Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 

година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени 

наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно 

специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, 

някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби; 

31.    Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните 

за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за 

регулиране на телесното тегло; 

32. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година 

относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат 

непоносимост към глутен; 

33. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 

година относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

34. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 

Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и 

продукти от говеждо месо; 

35. Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент ина Съвета от 10 

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени 

за влагане в или върху храни; 

36. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 

април 2004 година относно хигиената на храните; 

37. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход; 

38. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 

април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на 
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официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за 

човешка консумация; 

39. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с 

храни; 

40.   Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 

Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия 

рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко; 

41. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за 

определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на 

Съвета относно стандартите за търговия с яйца; 

42. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

43. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г 

относно микробиологичните критерии за храните;  

44. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за 

определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на 

Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените 

плодове и зеленчуци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


