
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 

За Обособена позиция № 1 „Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба и 

яйца“: 

 

Продуктите, които участникът предлага за изпълнение предмета на ОП 1, трябва да отговарят 

на изискванията на Възложителя, посочени по-долу в таблицата, както и: 

 Да са произведени, съхранявани и доставени при спазване на всички нормативни 

изисквания; 

 Да са без съдържание на генно-модифицирани организми (ГМО); 

 Да са етикетирани съгласно изискванията на:  

- Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на 

Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на 

Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;  

- Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с ПМС № 

383 от 04.12.2014 г. 

Информацията на етикета се представя на български език. 

 Да се доставят в опаковки с ненарушена цялост, които не създават условия за замърсяване 

на стоките или за преминаването на опасни за здравето вещества; 

 Всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната 

доставка и с остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 70% 

(седемдесет процента) от общия срок на годност, обявен от производителя; 

 Доставката на продуктите да се осъществява с транспорт, отговарящ на всички 

нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид 

продукти, предмет на доставка; 

 По време на доставката и транспортирането да са придружавани от документ съгласно 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно 

изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 

на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход;  

 При всяка доставка за стоките да се предоставя сертификат и/или друг еквивалентен 

документ, указващ произхода, качеството, срока на годност и условията за съхранение на 

продукта. 

 

Приблизителни количества и изисквания към продуктите, за ОП 1: 

№ Продукт Спецификация и изисквания към продукта М. ед. 

Приблизител

но к-во, за 1 

г. 

1 Пиле Замразено, цяло, доставка на максимум 2 бр. в опаковка, 

над 1,300 кг./бр. 

кг. 

6361 

2 Пиле Охладено, цяло, доставка на максимум 2 бр. в опаковка,  

над 1,300 кг./бр. 

кг. 

2000 

3 Пилешко бутче Замразено, цяло, доставка на максимум 6 бр. в опаковка кг. 
3202 

4 Пилешко бутче Охладено, цяло, доставка на максимум 6 бр. в опаковка кг. 
1270 

5 Пилешко филе Замразено, без кожа, доставка на максимум 2 кг. в 

опаковка 

кг. 

20 



6 Пилешки дроб Охладен, доставка на опаковка до 1 кг. кг. 
100 

7 Печено пилешко 

филе 

Индивидуална вакуумирана опаковка от 0,280 кг до 0,330 

кг. 

кг. 

100 

8 Пушено пилешко 

бутче 

Индивидуална вакуумирана опаковка от 0,250 кг до 0,300 

кг. 

кг.  

100 

9 Риба Скумрия Без глава, чистена, замразена, доставка на опаковка до 3 

кг, 0,400-0,600 кг/бр. 

кг. 

2600 

10 Филе от риба 

Скумрия 

Замразено, доставка на опаковка до 3 кг, 0,150-0,200 

кг./бр. 

кг. 

1398 

11 Риба Хек Без глава, чистена, замразена, доставка на опаковка до 3 

кг, 0,300-0,500 кг/бр. 

кг. 

50 

12 Филе от риба Хек  Замразено, без кожа, доставка на опаковка до 3 кг, 0,100-

0,150 кг./бр. 

кг. 

150 

13 Шаран Цял, незамразяван, живо тегло между 1 и 2 кг/бр. кг. 
74 

14 Агне  Трупно, незамразявано,  до 15 кг./бр. кг. 
140 

15 Агнешки 

комплект 

Незамразяван, съставни компоненти: сърце, бял дроб, 

черен дроб, далак, момици и було; без кръвни съсиреци 

кг.  

278 

16 Телешки шол Замразен, без видими тлъстини и сухожилия, разфасован, 

доставка на опаковка до 3 кг.  

кг. 

122 

17 Свински бут Замразен, без кост, без видими тлъстини и сухожилия, 

разфасован, доставка на опаковка до 3 кг. 

кг. 

1342 

18 Свински бут  Охладен, без кост, без видими тлъстини и сухожилия, 

разфасован, доставка на опаковка до 3 кг.  

кг. 

2560 

19 Свинско филе Замразено, без кост, доставка на опаковка до 3 кг.  кг. 
5 

20 Свинско филе Охладено, без кост, доставка на опаковка до 3 кг. кг. 
60 

21 Свински котлет Охладен, с кост, разфасован, доставка на опаковка до 5 

кг. 

кг. 

60 

22 Кайма Замразена, смес 60% телешко/40% свинско месо, 

доставка на опаковка от  0,250 до 1 кг. 

кг. 

6324 

23 Кайма Охладена, смес 60% телешко/40% свинско месо, доставка 

на опаковка от  0,250 до 1 кг. 

кг. 

100 

24 Карначе Замразено, смес от свинско и телешко месо, доставка на 

опаковка до 2 кг. 

кг. 

704 

25 Карначе Охладено, смес от свинско и телешко месо, доставка на 

опаковка до 2 кг. 

кг. 

525 

26 Кебапче Замразено, смес от свинско и телешко месо, от 0,060 до 

0,070 кг./бр.,  доставка на максимум 20 бр. в опаковка 

кг. 

595,12 

27 Кебапче Охладено, смес от свинско и телешко месо,  от 0,060 до 

0,070 кг./бр., доставка на максимум 20 бр. в опаковка 

кг. 

815 

28 Кюфте Замразено, смес от свинско и телешко месо,  от 0,060 до 

0,070 кг./бр, доставка на максимум 20 бр. в опаковка 

кг. 

760 

29 Кюфте Охладено, смес от свинско и телешко месо,  от 0,060 до 

0,070 кг./бр, доставка на максимум 20 бр. в опаковка 

кг. 

15 

30 Шницел Замразен, смес от свинско и телешко месо, от 0,140 до 

0,160 кг./бр., доставка на максимум 10 бр. в опаковка 

кг. 

280 

31 Шунка От птиче месо, доставка на опаковка до 2 кг.  кг. 
40 

32 Шунка  От свинско месо, доставка на опаковка до 2 кг.  кг. 
1034 

33 Наденица Варен или варено-пушен месен продукт, произведен от 

мляно месо, животинска мазнина, подправки, естествени 

кг. 

1124 



черва, до 20 % мазнини, доставка на опаковка до 2 кг. 

34 Кренвирши  От птиче месо, до 20 % мазнини, доставка на опаковка до 

2 кг. 

кг. 

104 

35 Кренвирши  от свинско месо, до 20 % мазнини, доставка на опаковка 

до 2 кг. 

кг. 

402 

36 Дебърцини  От свинско месо, до 20% мазнини, доставка на опаковка 

до 1 кг. 

кг. 

200 

37 Малотраен  колбас Различни видове /телешки, камчия, хамбургски и др./, до 

20 % мазнини, доставка на опаковка до 1 кг. 

кг. 

1444 

38 Траен колбас Варено-пушен, различни видове /Шпек, Бургас, Сервилат 

и др./, до 26 % мазнини, доставка на опаковка до 1 кг.  

кг. 

2418 

39 Луканка Смес от говеждо и свинско месо, до 26 % мазнини, 

доставка на опаковка до 1 кг.  

кг. 

10 

40 Пастет  От птиче месо, доставка на опаковка до 0,500 кг.  кг. 
50 

41 Пастет  От свинско месо, доставка на опаковка до 0,500 кг.  кг. 
1172 

42 Кокоши яйца Клас "А", тегловна категория "М". брой 
131290 

CPV кодове: 15000000; 1510000; 15220000; 0314250 

 

В техническото предложение за ОП 1 всеки участник следва да посочи продуктите, които 

предлага за изпълнение предмета на ОП 1, като за всеки продукт се конкретизира: 

Производител/Вносител; Търговско наименование/Марка; 

Всеки участник трябва да направи само едно предложение за всяка стока, предмет на ОП 1 – 

не се допуска участниците да предлагат повече от един производител и/или повече от един 

продукт за дадена стока, предмет на ОП 1. Неспазването на това условие е самостоятелно 

основание за отстраняване от участие. 

За предлаганите стоки, към техническото предложение за ОП 1 се представят заверени копия 

на: етикет и/или технологична документация на производителя и/или друга техническа 

документация, съвкупно съдържащи информация, необходима и достатъчна за оценка 

съответствието на предлаганите стоки с техническите спецификации, обявени от възложителя. 

Документите се представят на български език или в превод. Когато документите са достъпни в 

публичен безплатен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки, достатъчно е да се посочат данни относно 

публичните регистри, в които се съдържа информация за съответните документи, и/или уеб адрес, 

на който съответните документи са достъпни в електронен формат. 

При изпълнение на договора за ОП 1 изпълнителят ще има право да заменя посочените в 

техническото предложение стоки, при условията съгласно проекта на договор: при доказана по 

надлежен ред и със съответни документи обективна невъзможност, възникнала независимо от 

волята на изпълнителя, да доставя една или повече от предложените в техническото предложение 

за ОП 1 стоки. 

 

Доставките на стоките се извършват след писмена заявка от страна на обектите – краен 

получател, предоставяна на изпълнителя до 17:00 часа на всеки последен работен ден на 

седмицата, за следващата седмица. Доставките на стоките следва да се извършват периодично, 

франко посочен във всяка заявка административен адрес на територията на гр. Пловдив, както 

следва: ежедневно, не по-късно от 8:30 часа, в рамките на работното време за съответното 

общинско заведение. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно действащото законодателство. 



Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 

За Обособена позиция № 2 „Доставки на млечни хранителни продукти и майонеза“: 

 

Продуктите, които участникът предлага за изпълнение предмета на ОП 2, трябва да отговарят 

на изискванията на Възложителя, посочени по-долу в таблицата, както и: 

 Да са произведени, съхранявани и доставени при спазване на всички нормативни 

изисквания; 

 Да са без съдържание на генно-модифицирани организми (ГМО); 

 Да са етикетирани съгласно изискванията на:  

- Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на 

Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на 

Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията;  

- Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с ПМС № 

383 от 04.12.2014 г. 

Информацията на етикета се представя на български език. 

 Да се доставят в опаковки с ненарушена цялост, които не създават условия за замърсяване 

на стоките или за преминаването на опасни за здравето вещества; 

 Всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната 

доставка и с остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 70% 

(седемдесет процента) от общия срок на годност, обявен от производителя; 

 Доставката на продуктите да се осъществява с транспорт, отговарящ на всички 

нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид 

продукти, предмет на доставка; 

 По време на доставката и транспортирането да са придружавани от документ съгласно 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно 

изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 

на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход;  

 При всяка доставка за стоките да се предоставя сертификат и/или друг еквивалентен 

документ, указващ произхода, качеството, срока на годност и условията за съхранение на 

продукта. 

 

Приблизителни количества и изисквания към продуктите, за ОП 2 

№ Продукт Технически спецификации за продукта М. ед. 
Приблизително 

к-во, за 1 г. 

1 Сирене  
Бяло, саламурено, от краве мляко, узряло, без растителни 

мазнини, доставка във вакуумирана опаковка до 2 кг. кг. 3345 

2 Сирене  
Бяло, саламурено, от краве мляко, узряло, без растителни 

мазнини, доставка на опаковка над 5 кг.  кг. 4834 

3 Кашкавал 
От краве мляко, узрял, без растителни мазнини, доставка във 

вакуумирана опаковка до 1 кг. кг. 469 

4 Кашкавал  
От краве мляко, узрял, без растителни мазнини, доставка във 

вакуумирана опаковка над 1 кг. кг. 2912 

5 Масло  
От краве мляко, без растителни мазнини, доставка на опаковка 

от 0,125 кг. до 0,500 кг. кг. 1539 

6 Извара  
От краве мляко, без растителни мазнини, доставка на опаковка 

от 0,500 кг. до 1 кг. кг. 205 



7 Топено сирене Доставка на опаковка до 0,500 кг. кг. 678 

8 Сирене крема  Доставка на опаковка от 0,125 кг. до 0,250 кг. кг. 160 

9 Майонеза  Трапезна, доставка на опаковка от 0,200 кг. до 0,500 кг. кг. 12 

CPV кодове: 15000000; 15500000; 15871273. 

 

В техническото предложение за ОП 2 всеки участник следва да посочи продуктите, които 

предлага за изпълнение предмета на ОП 2, като за всеки продукт се конкретизира: 

Производител/Вносител; Търговско наименование/Марка; 

Всеки участник трябва да направи само едно предложение за всяка стока, предмет на ОП 2 – 

не се допуска участниците да предлагат повече от един производител и/или повече от един 

продукт за дадена стока, предмет на ОП 2. Неспазването на това условие е самостоятелно 

основание за отстраняване от участие. 

За предлаганите стоки, към техническото предложение за ОП 2 се представят заверени копия 

на: етикет и/или технологична документация на производителя и/или друга техническа 

документация, съвкупно съдържащи информация, необходима и достатъчна за оценка 

съответствието на предлаганите стоки с техническите спецификации, обявени от възложителя. 

Документите се представят на български език или в превод. Когато документите са достъпни в 

публичен безплатен регистър и/или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки, достатъчно е да се посочат данни относно 

публичните регистри, в които се съдържа информация за съответните документи, и/или уеб адрес, 

на който съответните документи са достъпни в електронен формат. 

При изпълнение на договора за ОП 2 изпълнителят ще има право да заменя посочените в 

техническото предложение стоки, при условията съгласно проекта на договор: при доказана по 

надлежен ред и със съответни документи обективна невъзможност, възникнала независимо от 

волята на изпълнителя, да доставя една или повече от предложените в техническото предложение 

за ОП 2 стоки. 

 

Доставките на стоките се извършват след писмена заявка от страна на обектите – краен 

получател, предоставяна на изпълнителя до 17:00 часа на всеки последен работен ден на 

седмицата, за следващата седмица. Доставките на стоките следва да се извършват периодично, 

франко посочен във всяка заявка административен адрес на територията на гр. Пловдив, както 

следва: ежедневно, не по-късно от 8:30 часа, в рамките на работното време за съответното 

общинско заведение. 

При доставка Изпълнителят трябва да предоставя за всеки продукт всички необходими 

документи съгласно действащото законодателство. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 

некачествени стоки. 


