
 
Г.  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

 
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти 
за здравословно хранене на  диабетици, членуващи в сдруженията – членове на 
БАД”, която се осъществява в изпълнение на  програма  „Здравословно хранене в 
условията на живот с диабет“, финансирана с целева субсидия от Бюджета на Р. 
България за 2019 г. 
 

I. Пакет хранителни продукти за един диабетик. 
 

Изпълнителят ще  доставя хранителни продукти  за здравословно  хранене на 
диабетици в страната по населени места, съгласно приложен списък към настоящата 
документация. В пакета „хранителни продукти“ за един  диабетик се включват 
следните хранителни продукти:  

 

№ Продукт Брой 
опаковки 

Тегло нето 
в грама / 
милилитри 
за 1 бр. 
опаковка 

Вид опаковка 

1 Пилешко филе от гърди 
без кожа –замразено 3 500 гр. Полиестер 

2 Ориз дългозърнест 2 1000 гр. Полиестер 

3 Леща 2 1000 гр. Полиестер 

4 Макарони от твърда 
пшеница  2 500 гр. Полиестер 

5 Маслини черни 
безсолни  1 500 гр. Вакуум 

6 Зехтин „Екстра 
вържин” 2 500 мл. Стъклена бутилка 

 

*Включените  в пакета хранителни продукти са съобразени с препоръките за 
здравословно хранене на хората със захарен диабет.  

 
Пакетът хранителни продукти,  включващ описаните по-горе /от позиция 1 до 
позиция 6/, следва да е опакован в кашон, плик или по друг подходящ начин, 
който да не позволява разпиляване или замърсяване на хранителните продукти 
индивидуално за всеки диабетик. Гореизброените хранителни продукти, 
опаковани в общия кашон/плик  следва да са  групирани в отделни опаковки по 
следния начин:  
 

1. 3 броя пилешко филе – замразено; 

2. Ориз, леща, макарони, маслини, зехтин. 



 

II. Изисквания към хранителните продукти:  
 

1. Изисквания към качеството на доставките: 
 
Доставяните хранителни продукти да бъдат съобразени със следните нормативни 
актове: Закона за храните; Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните; 
Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г.  за определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в храните; Всички други действащи нормативни 
документи, касаещи поръчката към момента на изпълнението. 
 
Доставяните хранителни продукти трябва да бъдат придружени  със сертификат за 
качество и  произход, както и  ветеринарно медицинско свидетелство и експертен лист 
за продуктите от животински произход, или друг изискуем от законодателството 
документ към датата на доставката. 
 
Доставяните хранителни продукти трябва да са в срок на годност, отбелязан върху 
всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен срок на годност не 
по-малко от 50% от целия срок на годност на конкретния  продукт.   
        

2. Изисквания към опаковките: 
 
Всеки един от хранителните продукти следва да отговаря на посочените по-долу  
изисквания за опаковане, а именно: 
 

1. Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти 
или за преминаването на опасни за здравето вещества; 

2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост; 
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикирани на български език и 

да съдържат информация за вида на стоката, нейното съхранение, 
производителя,  дата на производство,  срок на годност, съгласно изискванията 
за етикетирането и представяне на храните. Не се допускат обозначения на 
етикета, които да заблуждават потребителя, по отношение на вложените 
продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, 
начин на производство и употреба; 

Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, 
посочени в настоящите технически спецификации. 
 
III. Списък на населените места и Сдруженията за изпълнение на 

доставките в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  
ЗА ЗДРАВОСЛОВНО  ХРАНЕНЕ НА  ДИАБЕТИЦИ, ЧЛЕНУВАЩИ В 
СДРУЖЕНИЯТА ЧЛЕНОВЕ НА БАД“ за 2019 г. 
 

Сдружения – бенефициенти по Програма „Здравословно хранене в условията на живот 
с диабет“ 

 



 
№ Сдружение Населено място, Председател 

 1 „Асоциация на болните от диабет“  гр. Варна;  
председател:: Златко Златинов; 
 

 2 Диабетно дружество -  Вяра“ гр. Шумен; 
председател: Николинка Вълкова 
 

 3 „Диабетно дружество“ гр. Балчик; 
председател: Мариана Стоянова 
 

 4 „Диабет Монтана – клон Лом“ гр. Лом; 
управител: Кокиче Иванова  
 

 5 „Диабетик Вършец 2017“ гр. Вършец; 
председател:Соня Живкова-Христова 
 

 6 
 

„Сдружение Здраве в Северозапада“ гр. Берковица; 
председател:: Валентина  Брънкина 
 

 7 „Дружество на диабетиците“ гр. Видин; 
председател:Катина Иванова 
 

 8 
 

„Дружество на диабетиците – клон с. Ново 
село“ 

с. Ново село; 
управител: Гинка Иванова 

 9 
 

„Дружество на диабетиците – клон гр. 
Белоградчик“ 

гр. Белоградчик; 
управител: Симеон Иванов Илиев 

10 
 

 

„Дружество на диабетиците – клон гр. 
Димово“ 

гр. Димово; 
управител: Нина Великова 

11 
 
 

„Дружество на диабетиците – клон гр. 
Брегово“ 

гр. Брегово; 
управител: Лиляна  Данаилова 

12 
 
 

„Дружество на диабетиците – клон гр. 
Кула“ 

гр. Кула; 
управител: Виолета Йотова 

13 „Зов за живот“ гр. Грамада; 
Председател: Добрина Младенова 
 

14 „Дружество на диабетиците „Рачо Ковача“ гр. Габрово; 
председател: Дочо Дочев;  

15                „Диабет“ гр. Силистра; 
председател: Юлия Георгиева     
                   

16 „Диабет – Разград“ гр. Разград; 
председател: Цветанка  Маринова;  
 

17 „ Диабет – Цар Калоян“ 
 

гр. Цар Калоян;  
 председател: Атанас Атанасов;  
 

18 
 
 

„Диабет – Кубрат“ гр. Кубрат;  
председател: Христо Антонов;  

19 „Диабет – Исперих“ гр. Исперих 



председател: Митко Николаев 
 

20 
 

 

„Диабет, здраве и дълголетие, гр. Попово“ гр. Попово;  
председател: Анелия  Борисова 

21 
 

„Дружество на хора с увреждания 
„Кураж““ 

 

гр. Русе;  
председател:Петя Чернева; 

22 „Съюз на диабетно болните“ 
 

гр. Сливен;  
председател: Николай Нейков 

23 „Диабетик“ гр. Нова Загора;  
председател:Росица Георгиева;   
 

24 Сдружение с нестопанска цел „Диабет“ гр. Стара Загора; 
председател: Пенка  Ялъмова 
 

25 „Съюз на диабетоболните“ 
 

гр. Хасково;  
председател:Христина Мантарова;   

26 
 

 

„Диабет – 2012“ гр. Хасково;  
председател: Милка Кънчева;  

27 „Срещу диабета ръка за ръка“ гр.Смолян;  
председател: Кирил  Илиев 
 

28 „Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Чепеларе“ 

гр. Чепеларе; 
управител: Сема  Илиева;  
 

29 „Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Девин“ 

гр. Девин; 
управител:Венета Тодорова; 
  

30 
 

„Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Борино“ 

с. Борино; 
управител:Анелия  Джебирова; 
 

31 
 

 

„Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Рудозем“ 

гр. Рудозем; 
управител: Катерина  Шукерова; 

32 „Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Мадан“ 

гр. Мадан; 
управител: Магдалена Хаджиева; 
 

33 „Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Златоград“ 

гр. Златоград;  
управител: Здравка Юрчева; 
 

34 
 

 

„Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Доспат“ 

гр. Доспат;  
управител: Хамид Заимов; 

35 
 

 

„Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Неделино“ 

гр. Неделино;  
управител:                           

36 
 

 

„Срещу диабета ръка за ръка – клон 
Баните“ 

с. Баните, 
управител: Евелина Фотева 



37 „ Диабет  1 Пазарджик“ 
 

 

гр. Пазарджик,  
председател: Рангел Димчев 

38 
 

„Диабетно дружество Вяра - Паталеница“ с. Паталеница, 
председател: Седефка Пандева 
 

39 „Диабетно дружество с. Варвара“ 
 

с. Варвара, 
Председател: Стойчо  Палозов;  

40 „Диабетно дружество с. Семчиново“ с. Семчиново; 
председател: Атанас Атанасов 
 

41 
 

 

„Сдружение„Диабет““ гр. Панагюрище, 
председател: Зоя  Минекова; 

42 „Диабет – Пещера“ гр. Пещера 
председател: Стоянка Чапарова 
 

43 
 

„Диабетно дружество гр. Сърница“ гр. Сърница,  
председател: Кемил Боза; 

44 „Сдружение „ Асоциация диабет“ – гр. 
Пловдив““ 

 

гр. Пловдив,  
председател: Стефка Владева 

45 
 

 

„Диабет - 95“ гр. Стамболийски; 
председател: Панайот Безов;                                           

46 
 

 

„Сдружение с нестопанска цел   
Надежда – 2013 - ВЛМ“ 

гр. Садово,  
председател: Величка Николова; 

47 „ДС Диабет – Здравец гр. Костенец“ гр. Костенец; 
председател: Виолета Кутрина;  

48 
 

 

„Диабет – гр. Момин проход“ гр. Момин проход; 
председател: Йордан Ангелов; 

49 
 

 

„Сдружение „Здравец“ на диабетиците от 
община Дупница““ 

гр. Дупница 
председател: Георги Костадинов 
 

50 
 

 

„Сдружение на диабетиците - Драгоман“ гр. Драгоман; 
председател: Йорданка Георгиева 

51 
 

 

„Здраве“ гр. Златица; 
председател: Димитър  Овчаров; 

52 
 

 

„Диабетично сдружение Надежда“ гр. Годеч; 
председател: Петър Тодоров; 

53 
 

 

„Диабетици - Правец“ гр. Правец;  
председател: Искра Маринова 

54 
 

 

„ Др-во Достоен живот“ 
 
 

гр. София,  
председател: Димка Кинова 



55 „Живей активно с диабет“ гр. София 
председател: Росица Ханджийска 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











Образец! 
 

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН   ПРОТОКОЛ 
 

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност 
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” (СНЦ „БАД”, БУЛСТАТ 121462057, 
представлявано от Майя Викторова - Ханджийска  – Председател на Управителен съвет 
на СНЦООПД „Българска Асоциация Диабет” в качеството на Възложител по  
Договор, рег. № .... за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на 
пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на  диабетици, 
членуващи в сдруженията – членове на БАД“ , г......., чрез упълномощения си 
представител ............................................................. със Заповед № ..../ ...............2019 г. и 
на основание Заявка № ....../ ..............2019 г. 

И   
 ............................................................................................................ от другата 
страна, наричано за краткост по – долу Изпълнител. 

 
 Днес, .............2019 г. в гр. /с. .........................; общ...................; обл........................; 
ул./ бул. „.............................................................................“ №  ............................................., 
бе извършена доставка по ........ ( ................................................) бр. пакетирани 
хранителни продукти, опаковани индивидуално за всеки диабетик и приета от 
........................................................................................................................................ 
 При предаването на хранителните продукти бяха предоставени следните 
документи: 
 1. Съдържанието на пакет продукти за 1 диабетик 
 2. Сертификат, удостоверяващ качеството на хранителните продукти 

 
Доставката на хранителните продукти е извършена съобразно заявката на 

Възложителя (упълномощен представител на Възложителя): .............................................. 
  

Рекламации за явни недостатъци: 
1.  Количество............................................................................................ 
2.  Разфасовка и опаковка......................................................................... 
3.  Качество................................................................................................ 
4.  Други...................................................................................................... 
 
 Приемо – предавателния протокол е съставен в 3 еднообразни екземпляра по 
един за Възложителя, Изпълнителя и Председателя (Представителя) на Сдружение 
.................................................................................................................................................... 
 
 
ПРИЕЛ:...............................    ПРЕДАЛ:.................................. 
(.................................................)   (....................................................) 
 
     
 
 



 
София - 1233,  жк.”Банишора”,  ул.„Подполковник Калитин”,  бл. 20,  тел.: 02 9310779, 

факс: 02 8326175,   е-майл: badiabet@abv.bg ,   сайт:  www.badiabet.com 
 

                                                                                                        Образец! 
    

 
                           ДО 
                           .................................................. 
                                                                       
                                                                        
 
 
 

З А Я В К А 
№  ......... / ..............2019 г. 

 
 От СНЦООПД „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ”; 
регистрирано в СГС, ФО, ФД № 12028 / 90 г.; БУЛСТАТ 121462057; със 
седалище и адрес на управление – гр. София; ж.к. „Банишора”; 
ул.”Подполковник Калитин” бл. 20 (партер)  представлявано от 
Председателя на Управителен съвет  Майя Викторова - Ханджийска  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО / ГОСПОДИНЕ, 
 

 Във връзка с осъществяването на предмета на Договор рег. № ......./ ............2019 
г. за Обществена поръчка с предмет „Доставка на пакетирани хранителни продукти 
за здравословно хранене на  диабетици, членуващи в сдруженията – членове на 
БАД“, представям на вниманието Ви настоящата заявка: 
  
 Да бъдат доставени хранителни продукти за диабетици, членуващи в сдруженията 
– членове на БАД за периода от ..............  2019 г. до ............... 2019 г., както следва: 
 

1. На ........ 2019 г. в гр./с. ........................; ул. „......................“ № – .... (.............) броя  
пакети  в ........ ч.  

2. На ........ 2019 г. в гр./с. ........................; ул. „......................“ № – .... (.............) броя  
пакети  в ........ ч.  

 3. На ........ 2019 г. в гр./с. ........................; ул. „......................“ № – .... (.............) броя  
пакети  в ........ ч.  

                                                  
 
 
 
                                                              Упълномощен представител на 

Възложителя: 
                                                                                       

 



 
 
 


