ПРОДУКТОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОДОБРЕНИ СЪС
ЗАПОВЕД № РД 09-311 ОТ 26.03.2012 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА
СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ.

ДОМАТИ ПРЕСНИ – ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Наименование на показателите

Българска спецификация
Характеристика и норми

1. Външен вид:

Домати - цели, свежи, здрави, чисти с форма, характерна за
сорта, със или без дръжки, без повишена повърхностна
влажност, без страничен мирис и вкус.
Допускат се до 10% домати с до 2 плитки радиални калцирани
пукнатини с дължина до 15 мм, ако са около дръжката, а след
25 септември – до 15% домати с 3 до 4 плитки пукнатини с
дължина по 20 мм, ако са около дръжката.
Не се допускат отклонения от цвета на плодовете, в
зависимост от зрелостта.

2. Зрелост и оцветяване:

Домати в беритбена /плодове напълно развити/ или
консумативна зрелост /достигнали характерните за вида и
сорта качества по външен вид, вкус, консистенция на
месестата част/, червени, розово-червени, розови, бледо
розови, с видимо зачервяване на върха /звездичка/, а за
сортове, необразуващи звездичка – добре избистрени
или бледорозови до розови.
Допускат се до 5% домати с различна, но близка до основаната
зрялост.
Месеста. При разрязване на плода съдържанието да не изтича.

3. Вътрешен строеж /консистенция/:
4.
Размер
по
най-големия
напречен
диаметър, мм, не по- малко от:
а/ за кръгли
35
б/ за продълговати;
30
5. Повреди:
а/ механични - наранявания и набитости;
Не се допускат
Не се допускат
б/ от болести и неприятели;
Не се допускат
Не се допускат
в/ от осланяване;
Не се допускат
г/ от градушка;
Не се допускат
д/ от слънчев пригор;
е/ от продукти за растителна защита;
ж/ загниване и запарване.
6. Опаковки:
Пресните домати се опаковат в насипно състояние с тегло не
повече от 15 кг в пластмасови касетки.
Опаковките трябва да са здрави, сухи, чисти и без страничен
мирис
Във всяка опаковка се поставят домати от един сорт, степен на
зрялост и близки размери.
7. Маркировка:
Наименование на продукта – вид и сорт;
Място на производство;
Име на производител;
Качество /български стандарт/;
Нетна маса;
Дата на бране;
Официален знак за контрол.

ДОМАТИ ПРЕСНИ - ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО
Наименование на показатели
1.Външен вид:

2. Зрелост и оцветяване:

Българска спецификация
Характеристика и норми
Плодове - цели, здрави, свежи, чисти, с форма характерна за
сорта, със или без дръжки, без повишена външна влажност,
без страничен мирис и вкус.
Допускат се до 10% отклонения от типичната за сорта форма.
При кръгли или наребрени домати се допуска ръбовете
да са с дължина до 1/3 от разстоянието между
дръжката и върха на плода.
Домати с еднаква степен на зрелост - червени розовочервени, розови, бледо розови с видимо зачервяване на
върха.
Допускат се до 5% домати с различна степен на зрелост и
оцветяване, но близки до основните.

3. Вътрешен строеж /консистенция/:
4. Размери на най-големия напречен
диаметър, в мм, не по малко от:

5. Повреди:
а/механични – наранявания и набитост;
б/от болести и неприятели;
в/от измръзване;
г/слънчев пригор
д/от продукти за растителна защита
е/от загниване и запарване.

Месеста. При разрязване на плода съдържанието да не изтича.
35-40
Плодовете се калибрират по най-големия напречен диаметър в
мм:
От 35 до 40.
От 40 до 47
От 47 до 57
От 57 до 67
От 67 до 77
От 77 до 87
От 87 до 97
От 97 над 100
Не
Не
Не
Не
Не
Не

се
се
се
се
се
се

допускат
допускат
допускат
допускат
допускат
допускат

6. Опаковки:

Стандартен амбалаж – пластмасови касетки
Преди опаковане доматите не трябва да са влажни или
замърсени.
Брането се извършва в пластмасови касетки, здрави, чисти,
сухи.
Не се допуска препълване на касетките.

7. Маркировка:

Наименование на продукта – вид и сорт;
Място на производство;
Име на производител;
Качество /български стандарт/;
Нетна маса;
Дата на бране;
Официален знак за контрол.

КРАСТАВИЦИ ПРЕСНИ – ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Наименование на показатели
1. Външен вид:

2. Вътрешен строеж /консистенция/:
3. Размери на плода в см:
а) дължина:
дългоплодни
средноплодни
късоплодни
б) диаметър в см, не повече от:
късоплодни
4. Повреди:
а/ механични - наранявания, ожулвания,
драскотини и набитости;
б/ от болести и неприятели;
в/ от продукти за растителна защита;
г/ от градушка;
д/ от осланяване;
е/ слънчев пригор.
5. Опаковки:

10. Маркировка:

Български спецификации
Характеристика и норми
Краставици – цели, свежи, здрави, чисти, с типична за сорта
форма и окраска, без признаци на пожълтяване, със или без
брадавици, без повишена външна влажност, без страничен
мирис и вкус, с или без дръжка до 1 см.
Допускат се до 5% отклонения в оцветяване и форма.
Плодове от един сорт, практически прави, с характерна за
сорта форма и окраска.
Месестата част - плътна, крехка, с недоразвити, нежни
воднисти семена, без семенна кухина.

От 20 до 25
От 15 до 20
От 6 до 9
От 2,5 до 3,5
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Опаковките трябва да са здрави, чисти, сухи и без страничен
мирис.
Брането се извършва в пластмасови касетки с тегло до 15 кг.
Не се допуска препълване на касетките.
Наименование на продукта – вид и сорт
Място на производство
Име на производител
Качество /български стандарт/
Нетна маса
Дата на бране
Официален знак за контрол

КРАСТАВИЦИ ПРЕСНИ - ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО
Българска спецификация
Характеристика и норми

Наименование на показателите
1. Външен вид:

2. Цвят:
3. Вътрешен строеж /консистенция/:
4. Дължина в см, не по малко от:
5. Маса, в г:
6. Повреди:
а/ механични /наранявания, ожулвания,
драскотини и набитости/;
б/ от болести и неприятели;
в/от продукти за растителна защита;
г/ от слънчев пригор;
д/ от измръзване.
7. Опаковки:

8. Маркировка:

Краставици – цели, здрави, чисти, развити, добре оформени, с
цилиндрична форма, с гладка или грапава повърхност, типична
за сорта, с шийка не по-дълга от 5 см, без признаци на
пожълтяване, без повишена външна влажност, без страничен
мирис и вкус, с дръжка, дълга около 1 см.
Допуска се изкривяване на краставиците не повече от 4 см.
Зелен, типичен за дадения сорт.
Месестата част – плътна, крехка, с недоразвити нежни и
некожести семена.
25
от 250 до 500
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Брането се извършва в пластмасови касетки с брутно тегло не
повече от 15 кг.
Не се допуска препълване на касетките.
Във всяка опаковка се поставят краставици от един сорт.
Наименование на продукта – вид и сорт;
Място на производство /населено място/;
Име на производител;
Качество /български стандарт/;
Нетна маса;
Дата на бране;
Официален знак за контрол.

ПИПЕР ПРЕСЕН - ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Наименование на показатели

Българска спецификация
Характеристика и норми

1. Външен вид:

Пиперки - пресни, чисти, здрави с типична за сорта форма
/конусовидна, сплеснати от двете страни по цялата
дължина или слабо извити към заострения връх/, с
незасъхнал връх, с гланцова повърхност, с дръжка, без
повишена повърхностна влага, без страничен мирис и вкус.
Допускат се криви пиперки без ограничение за сорта тип
„Рога”, до 5% за другите сортотипове и за сорта „Сиврия” до
35%.
Слабо изкривени пиперки се допускат без ограничения при
всички сортотипове.
Характерен за сорта и степента за зрялост в зависимост от
предназначението на продукцията.
– зелен /светло жълтокехлибарен
тъмно зелен, жълтозелен, с бяло оцветяване при пипер –
сорт «Шипка», сорт „Калинков”/.
Цвят при техническа зрялост – зелен;
Цвят при ботаническа зрялост – червен /интензивно
червен/
Характерен за сорта – сладък или лютив.
Месеста част – крехка и сочна /нежна, плътна, дебела, със
слабо или силно изразен пиперов аромат/.
Дебела, средно дебела, тънка кожица на пиперките.
Пиперки двугнездни и тригнездни за сортотип „Рога” и „Капия”,
а тригнездни и четиригнездни за „Калинков” и„Ратунд”.

2. Цвят:

3. Вкус:
4. Вътрешен строеж /консистенция/:

5. Размери в см, не по-малко от:
а/ за сортотип – вид „Калинков”
„Коносовиден”;
б/ за сортотип „Капия”;
в/ за сортотип „Сиврия”;
г/ за сортотип „Рога”
Диаметър:
сортотип „Ратунд”

и
8
12
15
15
7

6. Повреди
а/ механични – наранявания, ожулвания,
драскотини, набитости;
б/ от болести и неприятели;
в/ слънчев пригор;
г/ осланяване;
д/ от градушка;
е/ от продукти за растителна защита;
ж/ от загниване и запарване.
7. Опаковки:

8. Маркировка:

Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Опаковките трябва да са здрави, чисти, сухи и без страничен
мирис.
Пластмасови касетки /кафези/, без да се препълват.
Разфасовки м мрежести торбички по 1, 2, 3, 5 и 10 кг.
Във всяка опаковка се поставя пипер от един сорт, еднакво
оцветяване и зрелост.
Наименование на продукта – вид и сорт;
Място на производство;
Име на производител;
Качество /български стандарт/;
Нетна маса;
Дата на бране;
Официален знак за контрол.

ПИПЕР ПРЕСЕН - ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО
Наименование на показатели

Български спецификации
Характеристика и норми

1. Външен вид:

Пиперки - прави, здрави, свежи, чисти с гладка и лъскава
повърхност и форма, характерна за дадения сорт с дръжка. Не
се допускат плодове без и с наранена дръжка
Допуска се без ограничение слабо изкривен пипер.
Цвят при стопанска и пълна зрялост – зелен, характерен за
дадения сорт.
Двугнезден, тригнезден или четиригнезден характерен за
дадения сорт.

2. Цвят
3. Вътрешен строеж
4. Дължина-височина, в см, без
плододръжката, не по-малко от:
5. Вкус:
6. Повреди:
а/ механични – наранявания, ожулвания,
драскотини, набитости;
б/ от болести и неприятели;
в/ от измръзвания;

7
Сладък
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат
Не се допускат

г/слънчев пригор;
д/ от продукти за растителна защита;
е/ от загниване и запарване.

Не се допускат
Не се допускат
В стандартен амбалаж – пластмасови касетки.
Преди опаковане пипера не трябва да е влажен или замърсен.
Касетките не трябва да бъдат препълвани.

7. Опаковки:

8. Маркировка:

Наименование на продукта – вид и сорт;
Място на производство;
Име на производител;
Качество /български стандарт/;
Нетна маса;
Дата на бране;
Официален знак за контрол.

ЯБЪЛКИ ПРЕСНИ
Наименование на показатели

1. Външен вид

2. Цвят при стопанска и пълна зрялост

Български стандарт
Характеристика и норми
Плодове - свежи, цели, здрави, чисти, с типична за сорта
форма и оцветяване, с дръжки, без повишена повърхностна
влажност, без страничен мирис и вкус.
Допускат се до 10% отклонения във формата, големината и
оцветяването. Допускат се плодове до 10% без дръжки.
Сортове със жълта, червена, зелена, двуцветна или на ивици
окраска.

3. Форма на плода

Плоска, конична, кълбовидна, продълговата.

4. Размер в мм, по най-големия
напречен диаметър, не по-малко от:
За едроплодни сортове
Други сортове

80
60

5. Вкус

Характерен за сорта /сладък,сладко- кисел или
умерен до силен аромат/

6. Повреди:
а/
механични
–
наранявания
и
набитости
б/ от измръзвания;
в/ от болести и неприятели
г/ слънчев пригор;
д/ от градушка;
е/ от продукти за растителна защита;

кисел, с

Не се допускат
Не
Не
Не
Не
Не

се
се
се
се
се

допускат
допускат
допускат
допускат
допускат

7. Опаковки

Пластмасови и картонени

8. Маркировка

1. Населено място

Всяка опаковка съдържа плодове от един сорт, едно качество.

2. Наименование, вид, сорт
3. Име на производител
4. Качество /български стандарт/
5. Нетна маса
6. Дата на беритба
7. Официален знак за контрол.

ЧЕРЕШИ ПРЕСНИ
Наименование на показатели

Български стандарт
Характеристика и норми

1. Външен вид

Плодове - свежи, цели, здрави, чисти, с типична за сорта
форма и оцветяване, без повишена повърхностна влажност,
без чужд мирис и вкус, с дръжки.
Допускат се отклонения до 10% във формата, големината и
оцветяването.
Допускат се плодове до 10% без дръжки.

2. Зрялост

Беритбена, която да позволява плодовете да издържат на
манипулация и транспорт .

3. Форма на плода
4.

Размер

в

мм,

Сърцевидна, кълбовидна, овална и бъбрековидна
по

най-големия

напречен диаметър, не по-малко от:
За ранни сортове

15

Средно-ранни и късни сортове

20

5. Вкус

Типичен за сорта/ плодовото месо е червено, розово или
жълто

оцветяване, сладко

или

слабо

кисело

с мека

консистенция за ранните и плътна консистенция за късните
сортове/.
6. Повреди:
а/ механични- наранявания;

Не се допускат

б/ от болести и неприятели;

Не се допускат

в/ от измръзвания;

Не се допускат

г/ от слънчев пригор;

Не се допускат

д/ от градушка;

Не се допускат

е/ от продукти за растителна защита

Не се допускат

7. Опаковки

Пластмасови и картонени.
Всяка опаковка съдържа плодове от един сорт, едно качество.

8. Маркировка

1. Населено място
2. Наименование, вид, сорт
3. Име на производител
4. Качество / /български стандарт/
5. Нетна маса
6. Дата на беритба
7. Официален знак за контрол.

ПРАСКОВИ И НЕКТАРИНИ ПРЕСНИ
Наименование на показатели

Български стандарт
Характеристика и норми

1. Външен вид

Плодове - свежи, цели, здрави, чисти, с типична за сорта
форма и оцветяване, без повишена повърхностна влажност,
страничен мирис и вкус.
Допускат се до 10% отклонения във формата, големината и
оцветяването.
Допускат се плодове до 10% без дръжки.

2. Зрялост

Беритбена, която да позволява плодовете да издържат на
манипулация и транспорт .

3. Форма на плода
4.

Размер

в

мм,

Кълбовидна, овална или удължена
по

най-големия

напречен диаметър, не по-малко от:

55 мм за нектарините
65 мм за прасковите

5. Вкус

Типичен за даден сорт /плодовото месо е със жълто или бяло
оцветяване, с нежна, топяща се консистенция, за десертната
група и нектарините, с отделяща се костилка с изключение на
ранозреещите праскови преди 15 юли/.

6. Повреди:
а/ механични – наранявания;

Не се допускат

б/ от болести и неприятели;

Не се допускат

в/ от измръзвания;

Не се допускат

г/ от слънчев пригор;

Не се допускат

д/ от градушка;

Не се допускат

е/ от продукти за растителна защита

Не се допускат

7. Опаковки

Пластмасови и картонени.
Всяка опаковка съдържа плодове от един сорт, едно качество.

8. Маркировка

1. Населено място
2. Наименование, вид, сорт
3. Име на производител
4. Качество /български стандарт/
5. Нетна маса
6. Дата на беритба
7. Официален знак за контрол.

КАЙСИИ И ЗАРЗАЛИ ПРЕСНИ
Наименование на показатели

Български стандарт
Характеристика и норми

1. Външен вид

Плодове - свежи, цели, здрави, чисти, с типична за сорта
форма и оцветяване, със и без плодови дръжки, без повишена
повърхностна влажност; страничен мирис и вкус.
Допускат се до 10% отклонения във формата, големината и
оцветяването.

2. Зрялост

Беритбена, която да позволява плодовете да издържат на
манипулация и транспорт.

3. Форма на плода

Кълбовидна, овална, удължена

4. Размер в мм, по най-големия

Над 40мм за дребноплодните

напречен диаметър, не по-малко от:

Над 55 мм за едроплодните

5. Вкус

Типичен за даден сорт /плодовото месо е с жълто или
оранжево оцветяване, нежно, сочно, сладко-кисело, с умерен
до силен аромат, с отделяща се костилка;

6. Повреди:
а/ механични – наранявания;

Не се допускат

б/ от болести и неприятели;

Не се допускат

в/ от слънчев пригор;

Не се допускат

г/ от измръзвания;

Не се допускат

д/ от градушка;

Не се допускат

е/ от продукти за растителна защита

Не се допускат

7. Опаковки

Пластмасови и картонени.

8. Маркировка

1. Населено място

Всяка опаковка съдържа плодове от един сорт, едно качество.

2. Наименование, вид, сорт
3. Име на производител
4. Качество /български стандарт/
5. Нетна маса
6. Дата на беритба
7. Официален знак за контрол.

