
Приложение №1 

 

 

Техническа спецификация 

за обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на хранителни продукти за училищен стол  

на СОУ за ДНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" - гр. Варна” 

 

 

1. Изисквания за качество.  

Хранителните продукти, които се доставят по предмета на настоящата поръчка, следва 

да отговарят на изискванията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на 

приложимото европейско законодателство, на законовите и подзаконовите нормативни 

актове в Република България (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 и училища; Наредба №16 от 

28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци). Те трябва да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за 

качество и обозначен срок на годност; трябва да имат не по-малко от 50% остатъчен срок на 

годност към момента на доставката.  

Храните, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и 

нормативната уредба на страната, следва да се отстраняват незабавно. Същото важи и при 

рекламации от страна на Възложителя. Констатациите се отразяват в документ за 

съответствие. 

Храни, съдържащи, съставени или произведени от ГМО и/или обработени с 

йонизиращи лъчения не се допускат за хранене на деца и ученици. 

Изисквания към продуктите: 

- месото трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия, съгласно 

изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за 

храните от животински произход (OBL 139, 30.4.2004 г.). 

- месните продукти, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/ или да са 

произведени по технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за 

суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти 
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по утвърдени стандарти. Да съдържат висококачествен месен белтък с ниско съдържание на 

съединителна тъкан, с намалено съдържание на мазнини за малотрайните колбаси до 16% и 

трайните колбаси до 26% и намалено съдържание на сол за малотрайните колбаси до 1,5% и 

трайните колбаси до 2,2%. 

- Месото от птици и птичи разфасовки, които се предлагат, трябва да отговарят на 

изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно 

въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по 

отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици 

(OB L 157, 17.6.2008 г.). 

- Хлебните и тестените изделия трябва да бъдат произведени по утвърдени стандарти в 

съответствие на показателите, заложени в ТД без оцветители и без наличие на плесен и следи 

от складови вредители. 

- Прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, което да отговаря 

на изискванията на приложение ІІІ, секция 9, глава 1, т.3 на Регламент 853/2004/ЕС. 

- Киселото мляко трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010. 

- Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010. 

- Кашкавалът, който се предлага, трябва да е произведен в съответствие със стандарт 

БДС 14:2010. 

- Млякото и млечните продукти да бъдат без добавени растителни мазнини, оцветители 

и консерванти. 

- Плодовете и зеленчуците да са здрави, без петна и загниване. Пресните плодове и 

зеленчуци, които се предлагат, трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на 

пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (EO) 543/2011 на 

Комисията. 

- Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се използват не трябва да 

съдържат консерванти, оцветители и подсладители.  

Не се доставят и приемат консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци 

на бомбаж. 

- Плодовите конфитюри и мармалади, които се предлагат, трябва да отговарят на 

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади 

и подсладено пюре от кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 19 от 

2003 г.). 

- Картофите, трябва да са цели, здрави, чисти без земя и други примеси, без повреди от 
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вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране, товарене 

и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с 

данни за място на произход, име на производител и/или име на опаковчик. 

Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави 

негодни за консумация. 

- Яйцата трябва да бъдат клас „А“. 

- Яйцата трябва да се доставят и консумират не по-късно от 28 дни след датата на 

снасяне.  

- Яйцата трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща 

безопасността им (от +5°C до +18°С). 

- Краве масло по БДС. 

- Слънчогледовото масло да има светложълт цвят, да е бистро, без утайки и примеси. 

 

2. Изисквания за транспортните средстсва на хранителните стоки.  

Участникът следва да разполага със специализирани транспортни средства, 

регистрирани в ОДБХ и отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на 

хранителните продукти за цялостно изпълнение на поръчката. Транспортните средства със 

специално предназначение трябва да осигуряват съответните температурни параметри и 

условия за превоз на различни групи храни. 

 

3. Изисквания за складовите помещения, в които се съхраняват хранителните 

продукти. 

Участникът следва да разполага със складови помещения, които да са регистрирани 

по Закона за храните от съответната ОДБХ и да отговарят на санитарно-хигиенните 

изисквания за разделност по съхранение на хранителните стоки. 

 

4. Списък на доставяните продукти и количества.  

Настоящият списък на хранителни продукти и количествата, заложени в него, са 

съставени на база на подобен договор за доставка през предходна финансова година и 

коригиран с предвидени промени в количеството и стойността им.  

Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според 

необходимостта, както и да не заяви целия асортимент. 

Прогнозната стойност на доставката е до 66000,00 лв (шестдесет и шест хиляди лева 

и 0 ст.) без ДДС.  



№ 

Наименова

ние на 

продукта 

Изисквания към продукта 
Изисквания към 

опаковката 

Ед. 

мярка 

Коли-

чество 

1.  Хляб тип 

"Добруджа" 

нарязан, пакетиран без деформации, 

повърхност – гладка, без механични 

замърсявания 

Франзела с тегло 

0,7кг, индивдуална 

опаковка 

бр. 3 860 

2.  Хляб 

пълнозърнест 

"Ръжен" 

нарязан, пакетиран без деформации, 

повърхност – гладка, без оцветители и  

механични замърсявания 

Франзела с тегло 

0,7кг, индивидуал-на 

опаковка 

бр. 1050 

3.  Козунак Добре изпечена горна кора, цвят 

златист до бледокафяв, мирис- 

приятен, специфичен. Без оцветители 

и подобрители 

0.5 кг, индивидуална 

опаковка 

бр 10 

4.  Краве кисело 

мляко 

2% масленост, произведено в 

съответствие със стандарт БДС 

12:2010 от сурово мляко, без добавени 

растителни мазнини 

Пластмасова 

кофичка 0,4кг  

бр. 3 700 

5.  Краве прясно 

мляко 

Прясното пастьоризирано 

мляко,произведено от сурово мляко, 

което отговаря на изискванията на 

Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. 

ІІІ (3) на Регламент (ЕО) № 

853/2004,1,5% масленост, 

Кутия 1л. бр. 410 

6.  Плодово 

кисело мляко 

Натурално кисело мляко с добавен 

плодов компонент, какао, овесени 

ядки, растителни влакнини, като 

подслаждането трябва да е с 

натурални подсладители и общото 

съдържание на моно- и дизахариди не 

трябва да е повече от 15 %, без 

консерванти и оцветители 

Пласмасова  кофичка 

0.200кг 

бр. 60 

7.  Сирене краве Ниско маслено, зряло, бяло, 

произведено по стандарт БДС 15:2010, 

без добавени растителни мазнини 

Пластмасови кутии 8 

кг 

кг 60 

8.  Топено 

сирене  

Без добавени растителни мазнини,  

вкус, мирис и аромат специфични за 

крема сирене, без страничен привкус и 

мирис 

Кутия 0.140 кг бр 10 

9.  Крема сирене Без добавени растителни мазнини, 

вкус, мирис и аромат специфични за 

крема сирене, без страничен привкус и 

мирис 

фолио, 0,125 кг бр. 50 

10.  Майонеза 

трапезна 

Млечна, нискомаслена Полиетиленова 

опаковка,200г 

бр 5 

11.  Кашкавал 

краве 

Зрял от мляко без консерванти, 

произведен по БДС 14:2010 

Правоъгълна пита с 

тегло от 3 до 5 кг, 

полиетиленов плик 

кг 87 

12.  Краве масло масленост - 82% фолио, 250г бр 83 

13.  Роле с 

кашкавал 

Зрял, еднородна структура Полиетиленова 

опаковка,250г 

бр. 40 

14.  Заквасена 

сметана 

Произведена от краве мляко, без 

растителни мазнини, еднородна, 

хомогенна, с приятен, млечно – кисел 

Пласмасова кофичка 

0,4 кг 

бр. 5 
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вкус 

15.  Извара От обезмаслено мляко – млечна, 

безсолна; вкус, мирис и аромат – 

специфичен за продукта 

Полиетиленов плик, 

кг 

кг 20 

16.  Маслини без 

костилка 

Средно солени,  Кутия 2.кг кг 36 

17.  Мед пчелен 100% натурален мед Буркан 0.900кг бр 30 

18.  Олио Слънчогледово Пластмасова бутилка 

по 1л 

л 120 

19.  Оцет Ябълков  Пластмасова бутилка 

0,7л 

бр. 50 

20.  Ориз Бисерен Полиетиленов плик 1 

кг 

кг 80 

21.  Сол Йодирана Полиетиленов плик 1 

кг 

кг 50 

22.  Спагети Пълнозърнести Полиетиленов плик  

0.5 кг 

бр 30 

23.  Спагети Да са произведени по утвърдени 

стандарти в съответствие на 

показателите, заложени в ТД без 

оцветители и без наличие на плесен и 

следи от складови вредители 

Полиетиленов плик  

0.4 кг 

бр 50 

24.  Макарони  Да са произведени по утвърдени 

стандарти в съответствие на 

показателите, заложени в ТД без 

оцветители и без наличие на плесен и 

следи от складови вредители 

Полиетиленов плик  

0,4 кг 

бр. 30 

25.  Грис Да са произведени по утвърдени 

стандарти в съответствие на 

показателите, заложени в ТД без 

оцветители и без наличие на плесен и 

следи от складови вредители 

Полиетиленов плик  

0.4 кг 

бр 10 

26.  Фиде Да са произведени по утвърдени 

стандарти в съответствие на 

показателите, заложени в ТД без 

оцветители и без наличие на плесен и 

следи от складови вредители 

Полиетиленов плик  

0.4 кг 

бр 10 

27.  Царев. 

брашно 

пънозърнесто 

За качамак и панировки Хартиен плик 0.500 

кг 

кг 40 

28.  Брашно Тип 500 Хартиен плик 1 кг кг 80 

29.  Захар Кристална Полиетиленов плик 1 

кг 

кг 83 

30.  Захар Пудра Полиетиленов плик 

0.5 кг 

бр. 10 

31.  Боб сух Чист, без примеси Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 80 

32.  Леща Чиста, без примеси Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 50 
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ние на 
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33.  Яйца Размер L Картонени кори * 30 

бр.кашон 

бр. 3 800 

34.  Мюсли Със съдържание на овесени ядки, с 

минимум 40 % сухи плодове  

Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 30 

35.  Корнфлекс Различни видове, без добавка на 

шоколад и какао, различни форми 

Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 20 

36.  Овесени ядки Фини, без страничен мирис и аромат, 

мирис – на брашно 

Полиетиленов плик 

0.500  кг 

кг 40 

37.  Пшеница 

грухана 

Цвят - специфичен за съответния сорт, 

мирис-характерен за прясно пшенично 

зърно без мирис на плесен, запарено 

или друг несвойствен аромат, вкус – 

характерен за пшеничното зърно 

Полиетиленов плик 

0.5 кг 

бр 30 

38.  Ванилия Съдържание на ванилиев прах 100 %. 

Вкус и мирис – специфични за 

подправката 

Опаковани по 10 или 

20 бр 

бр. 50 

39.  Чай Билков или плодов на пакетчета, 

посочете 

Кутии по 20 бр. 

пакетчета 

бр.  80 

40.  Червен пипер Качествен, сладък, ситно смлян Полиениленов плик  

1 кг 

кг 5 

41.  Чубрица Ронена, прясна Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 3 

42.  Какао на прах Пълномаслено какао на прах. Лесно 

разтворим прахообразен продукт, 

светлокафяв до кафяв цвят, вкус – 

горчив 

Полиетиленов плик  

1 кг 

кг 8 

43.  Нишесте Пшенично, различни видове, 

безцветнонатурално, десертно, бяло 

прахообразно вщество, вкус - 

специфичен, без страничен привкус на 

плесен 

Пакетче по    60 г бр 80 

44.  Бакпулвер Еднородна смес, без образуване на 

бучки 

Пакетче по   10 г бр 30 

45.  Канела Светлокафяв цвят, вкус – леко 

нагарчаща 

Пакетчета по 10 г бр. 30 

46.  Черен пипер Млян и пресят, цвят-кафяв до черен, 

вкус – парлив 

Пакетчета по 10 г бр 20 

47.  Черен пипер На зърна Пакетчета по 10 г бр 40 

48.  Сода 

бикарбонат 

За пиене и сладкиши Пакетчета по 80 г бр. 30 

49.  Дафинов лист Цели, по изискванията БДС Пакетчета  по 10г  бр 30 

50.  Желатин По изискванията БДС Полиетиленов  плик 

1 кг 

кг 3 

51.  Бисквити 

Закуска 

По изискванията  БДС Пакет 0.330кт бр 20 

52.  Семки 

слънчогледов

и белени 

По изискванията БДС Полиетиленова 

опаковка 02 кг 

бр 10 

53.  Стафиди По изискванията БДС Полиетиленов плик бр 10 



№ 
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ние на 

продукта 

Изисквания към продукта 
Изисквания към 

опаковката 
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мярка 

Коли-

чество 

0.5 кг 

54.  Орехови ядки 

сурови 

По изискванията на БДС Полиетиленов плик 

0.500 кг 

бр 10 

55.  Грис По изискванията на БДС Полиетиленов плик 

0.5 кг 

бр 10 

56.  Готови кори Пресовано на много тънки листи 

твърдо тесто, цвят - светло кремав, 

вкус и мирис – на мая и брашно, не се 

допускат видими плесени. Стоката да 

се доставя със сертификат  на 

производителя 

Пакет 0.500кг бр 20 

57.  Бутер тесто  Добре оформено многолистно тесто, 

цвят – светло кремав, вкус и мирис – 

на мая, брашно и маргарин 

Пакет 0.800кг кг 5 

58.  Мая на цвят – жълтеникава до 

бледокафява, със специфичен мирис 

на прясна мая, без страничен мирис и 

аромат 

опаковани  във 

фолио по 0,042 кг 

бр. 50 

59.  Картофи Едносортови, зрели Мрежа по 10 кг кг 1 800 

60.  Домати Цели, здрави, свежи Касети по 10 кг кг 150 

61.  Краставици 

"Гергана" 

Правилна форма, свежи Полиетиленов плик  кг 220 

62.  Пипер червен  Капия пресен Мрежа по 10 кг кг 5 

63.  Пипер зелен  Пресен Мрежа по 10 кг кг 220 

64.  Моркови Едносортови, средна  

големина 

Полиетиленов плик кг 240 

65.  Лук, стар Без повреди Мрежа по 10 кг кг 500 

66.  Зелен лук Пресен свеж Връзки бр 30 

67.  Лук чеснов Глави цели средно големи Мрежа по 2 кг кг 780 

68.  Зелен чесън Пресни , сресно големи Връзки кг 50 

69.  Зеле главесто Прясно българско В чували кг 30 

70.  Карфиол Пресен свеж , без повреди Касетки кг 5 

71.  Грозде Прясно Касети кг 210 

72.  Ябълки Пресни срено големи Касети кг 450 

73.  Сини сливи Пресни Касети кг 30 

74.  Кайсии Пресни Касетки кг 260 

75.  Круши Пресни Касетки кг 33 

76.  Малини Пресни  Касетки кг 20 
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77.  Праскови Пресни Касетки кг 154 

78.  Нектарини Пресни Касетки кг 1 250 

79.  Пъпеш Пресни,  средно,  големи Касетки кг 50 

80.  Дини Пресни средно големи Касетки кг 120 

81.  Череши Пресни, свежи, зрели Касетки кг 30 

82.  Ягоди Пресни, свежи, зрели  Касетки кг 30 

83.  Лимони Пресни, свежи , зрели Мрежа по 2 кг кг 20 

84.  Малини Пресни, свежи, зрели Касетки кг 20 

85.  Банани Пресни, свежи, зрели Кашони кг 820 

86.  Портокали  Пресни, сладки Кашони кг 507 

87.  Мандарини Пресни сладки Кашони кг 30 

88.  Грейпфрут Пресен  Кашани  кг 80 

89.  Киви Зряло сладко Кашани  кг 120 

90.  Сок 

натурален 

порт.100% 

Без консерванти Кутия 1 л бр 90 

91.  Нектар 

кайсия 100% 

Без консерванти Кутия 1 л бр 80 

92.  Компоти от 

праскови 

Стерилизирани без консерв. Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 630 

93.  Компот от 

сливи 

Стерилизирани, без костилка Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 120 

94.  Компот от 

кайсии 

Стерилизирани Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 125 

95.  Домати 

консерва 

Стерилизирани, без консерванти Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 1 296 

96.  Лютеница  

едросмляна 

Стерилизирана, без консерванти Стъклен буркан 

0,310кг 

бр. 320 

97.  Доматено 

пюре 

Стерилизирано, без консерванти Стъклен буркан 0,7кг бр. 60 

98.  Кетчуп 

класик 

Стерилизириран, без консерванти Туба  0,5 кг бр 10 

99.  Горчица  

деликатесна  

Стерилизирана, без консерванти Туба 1 л бр 10 

100.  Кьопоолу 

едро смляно 

Стерилизирано, без консерванти Стъклен буркан 

0.314кг 

бр 5 

101.  Царевица на 

зърна к-ва 

Зряла сладка Кутия 0.820кг бр 5 

102.  Гъби цели 

нарязани к-ва 

Стерилизирани Кутия 0.680г бр 72 

103.  Паприкаш к-

ва 

Стерилизирани Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 480 
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104.  Гювеч  - 

консерва 

Стерилизирани Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 180 

105.  Бамя - 

консерва 

Стерилизирани Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 60 

106.  Краставички - 

консерва 

Стерилизирани Стъклен буркан 

0,680кг 

бр. 140 

107.  Пастет Птичи Метални кутии 0,300 

кг 

бр. 120 

108.  Зелен боб к-

ва 

Стерилизиран Стъклен буркан 

0,680кг 

бр 180 

109.  Зелен грах к-

ва 

Стерилизиран Стьклен буркан 

0.680кг 

бр 170 

110.  Туршия - 

царска с мед 

Стериаризирана Стъклен буркан 

0.980кг 

бр 20 

111.  Риба тон  Стерилизирана Метални кутии 0,185 

кг 

бр 10 

112.  Конфитюр с 

над 60% плод 

Стериализиран Стъклен буркан 

0.314кг 

бр 10 

113.  Скумрия в 

доматен сос 

Стериализирана Метална кутия   

0.160кг 

бр 10 

114.  Консерва 

месна двойна 

Стериализирана Метална кутия   

0.410кг 

бр 10 

115.  Пастет детски Стериализиран Метална кутия   

0.200кг 

бр 10 

116.  Целина Пресен, свеж Връзки бр 45 

117.  Копър Пресен, свеж Връзки бр 80 

118.  Салатки Пресни, свежи Касетки бр 60 

119.  Марули Пресни, свежи Касетки бр 30 

120.  Репички 

червени 

Пресни, свежи  Връзки бр 30 

121.  Ряпа бяла Средно големи Мрежа  кг 10 

122.  Цвекло 

червено  

Средно големи Мрежа  кг 15 

123.  Праз Пресен свеж Връзки бр 10 

124.  Тиквички Пресни, средно големи Касетки кг 20 

125.  Тикви  жълти Средно големи Касетки кг 200 

126.  Киви Пресни, свежи Касетки кг 50 

127.  Патладжани Пресни, средно големи Мрежа кг 15 

128.  Магданоз Пресен, свеж Връзки бр. 420 

129.  Бамя Прясна, свежа, средно голяма Мрежа кг 15 
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130.  Гъби пресни Пресни , средно големи Касетки кг 0 

131.  Спанак Пресен свеж   кг 25 

132.  Телешко месо 

без кост  

Сертификат от ДВСК и без видими 

мазнини, охладено 

Фолирана опаковка 

3/5 кг 

кг 405 

133.  Телешки шол 

натурален 

Сертификат от ДВСК  замразен пакет 1 кг кг 40 

134.  Свинско ме-

со без кост  

Сертификат от ДВСК и без видими 

мазнини , охладено 

Кашони по 12 кг  кг 400 

135.  Пил. Бутче 

обезкостено и 

без кожа  

Сертификат от ДВСК, замразено Кашони по 12 кг  кг 600 

136.  Пилешко 

гърди, обез-

костени без 

кожа 

Сертификат от ДВСК, замразено Полиетиленов плик 

по 2,5 кг 

кг 80 

137.  Кайма от 

месо 

Със съдържание 75% телешко и 25 % 

св.месо, хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и 

тлъстини, цвят- бледокафяв до червен, 

вкус - умерено солен, мирис - 

свойствен на прясно месо; Сертификат 

от ДВСК, без изкуствени заместители 

Фолирана опаковка 

по 1 кг 

кг 180 

138.  Кайма 100% 

телешка  

Хомогенна маса с равномерно 

разпределени парченца месо и 

тлъстини, цвят- бледокафяв до червен, 

вкус - умерено солен, мирис - 

свойствен на прясно месо; Сертификат 

от ДВСК, без изкуствени заместители 

Фолирана опаковка 

по 1 кг 

кг 40 

139.  Агнешко 

месо с кост 

Сертификат от ДВСК Фолирана опаковка 

по 2 кг 

кг 30 

140.  Свинско филе Сертификат от ДВСК,  Фолирана опаковка 

по 1 кг 

кг 40 

141.  Шунка  

пилешка 

Сертификат от ДВСК,  Разфасовка от 3 до 5 

кг 

кг 45 

142.  Шунка 

свинска  

Сертификат от ДВСК, Разфасовка от 3 до 5 

кг 

кг 15 

143.  Луканка  Сертификат от ДВСК, Вакуум кг 20 

144.  Шпек Сертификат от ДВСК, сух кг 15 
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145.  Кюфтета Сертификат от ДВСК Фолирана опаковка -

10бр*60г 

бр. 120 

146.  Кебапчета Сертификат от ДВСК, 

свински/телешки, охладени 

Фолирана опаковка -

10бр*60г 

бр. 240 

147.  Пържоли - 

телешко 

месо/контраф

иле/  

Сертификат от ДВСК Фолирана опаковка  кг 20 

148.  Пангасиус Прясно замразена, единично тегло 

200-300 г 

Полиетиленов плик и 

кашон 

кг 420 

149.  Филе от 

скумрия без 

кожа и  

Охладена ед. тегло 200-300г Полиетиленов плик и 

кашон 

кг 40 

150.  Филе Хек                                     Прясно замразен Полиетиленов плик и 

кашон 

кг 20 

151.  Минерална 

вода 

 Пл. туба 10л бр. 10 

 

 

Изготвил:   /п/ 

                 Петранка Янакиева Желева 


