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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка по заявка на прогнозни 

видове и количества хранителни продукти, плодове и зеленчуци , алкохолни и 

безалкохолни  напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждане 

на организиран ловен туризъм за нуждите на ТП „ДЛС Шерба ” 

 

 

1. Предмет на поръчката: 

           Предмета на настоящата процедура е: „Периодична доставка, осъществена чрез 

покупка по заявка на прогнозни видове и количества хранителни продукти, 

плодове и зеленчуци , алкохолни и безалкохолни  напитки за осъществяване на 

обслужващи дейности при провеждане на организиран ловен туризъм за нуждите 

на ТП „ДЛС Шерба ” 

 

 2. Настоящите  технически спецификации определят  минималните изисквания  

за изпълнение на доставката по обществената поръчка.  

Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез 

покупка по заявка на прогнозни количества хранителни продукти ( месо и месни 

продукти; мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; яйца, олио и зехтин, захар, 

ориз, масло и маргарин, подправки, тестени изделия, кафе и др.), плодове и зеленчуци, 

алкохолни и безалкохолни напитки, по асортимент и разфасовка, както следва: 

 

№ Наименование   мярка 

 Млечни изделия   
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1 Кисело мляко кофичка  бр. 

2 Пастьоризирано краве мляко  литър 

3 Сирене  кг. 

3.1 Сирене - от краве мляко   кг. 

3.2 Топено сирене бр. 

4. Кашкавал от краве мляко кг 

5. Кашкавал , произведен от овче и краве мляко кг 

6. Кашкавал тост кг 

7. Кашкавалено роле кг 

8 Заквасена сметана  бр. 

9 Течна, готварска сметана   Бр. 

10. Руска салата кг 

11. Салата снежанка кг 

12. Прясно и меко сирене кг 

Месни изделия  

1 Свинско месо охладено, натурално кг. 

2 Свинско месо без кост – охладено, натурално кг. 

3 Свинско месо бут – охладено, натурално кг. 

4 Свинско месо плешка – охладено, натурално кг. 

5 Свински ребра – охладени, натурални кг. 

6 Кайма- охладена, натурална кг. 

7 Шпеков салам кг. 

8 Шунка кг. 

9 Бекон кг. 

10 Кюфтета- охладени 80гр. Бр. 

11 Кебапчета- охладени 80гр бр 

12 Сурова наденица- охладена кг. 

13 Риба  кг. 

13.1 Пъстърва- охладена кг. 

13.2 Риба Тон филе – охладено кг. 

13.3 Сьомга – охладена кг. 

13.4 Ципура – охладена кг. 

14. Телешко месо без кост- охладено, натурално кг. 

15. Пилешко бонфиле охладено кг. 

16. Цяло пиле охладено кг 

17. Филе от пилешки гърди без кожа кг 

18. Патешки гърди - пушени кг 

Разни хранителни продукти  

1 Кокоши яйца  Бр. 

2 Бутер тесто  Бр. 

3 Фини, точени кори за баница 0.500кг. Бр. 

4 Кори за лазаня Бр. 

5 Слънчогледово олио  литър 

6 Студено пресован зехтин от 1л. бутилка 

7 Бяло, пшенично брашно Кг. 

8 Захар 1кг Кг. 

9 Инстантен крем  Бр. 

10 Кафе на зърна 1 кг Кг. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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11 Чай- плодов и билков Бр. 

12 Маслини Кг. 

13 Макарони и спагети Бр. 

14 Ориз от 1кг. Бр 

15 Хляб -0.700кг. Бр. 

16 Маргарин от 0.500кг. Бр. 

17 Масло от 0.125кг. Бр. 

18 Масло от 0.250кг.  

19 Краве масло- 10гр бр 

20 

Подправки – пипер( червен, зелен, бял, черен), кимион, ким, бахар и 

др. Бр. 

21 Суха сметана- за кафе в пакетче от 3гр. Бр. 

22 Течна сметана- за кафе от 200мл. Бр. 

23 Кондензирано мляко- за кафе в кутийка от 7.5 гр. Бр. 

24 Пакетчета захар за кафе Бр. 

25 Оцет 6% винен 0,700л 

26 Готварска сол йодирана кг 

   

Зеленчуци  

1 Гъба, печурка, прясна Кг.  

2 Домати - обикновени  Кг. 

3 Домати - розови Кг. 

4 Домати - коктейлни Кг. 

5 Краставица Кг. 

6 Пипер Кг. 

7 Зеле Кг. 

8 Лук- кромид Кг. 

9 Картоф Кг. 

10 Тиквичка Кг. 

11 Чесън Кг. 

12 Люта чушка Кг. 

13 Патладжан Кг. 

14 Морков Кг. 

15 Ряпа Кг. 

16 Магданоз- връзка Бр. 

17 Копър- връзка Бр. 

18 Салата, къдрава, обикновена Бр. 

19 Босилек- връзка Бр. 

20 Мащерка - връзка Бр. 

21 Целина- връзка Бр. 

22 Репички - връзка Бр. 

23 Зелен лук - връзка Бр. 

24 Аспержи кг. 

25 Спанак, пресен Бр. 

26 пащърнак кг 

Свежи плодове  

1 Ябълки Кг. 

2 Кайсии Кг. 



3 Праскови Кг. 

4 Мандарини Кг. 

5 Нектарини Кг. 

6 Портокал Кг. 

7 Банани Кг. 

8 Пъпеш Кг. 

9 Диня Кг. 

10 Лимони Кг. 

11 Лимон лайм Кг. 

12 Череши Кг. 

13 Ягоди Кг. 

14 Сливи Кг. 

15 Грозде ( бяло, черно) Кг. 

16 Авокадо Бр. 

17 Ананас Бр. 

18 Грейпфрут Кг. 

Алкохолни и Безалкохолни напитки 

1 Минерална вода  0,500л 

2 Газирана вода  0,500л 

3 Натурална вода с ниско съдържане на минерали  0,500л 

4 Газирана безалкохолна напитка с кофеин  0,500л 

5 Газирана безалкохолна напитка без кофеин 0,500л 

7 Бира 0,330л  0.330л. 

8 Бира 0,500л. 0,500л 

9 Уиски 0,700 мл.   0,700л. 

10 Узо  1л. 

11 Водка  1л 

12 Червено вино 0,750 мл.   0.750л. 

13 Вино розе 0,750 мл. 0,750л 

14 Бяло вино 0,750 мл.  0.750л 

15 Бяло пенливо вино 0,750 мл.  0,750л 

16 Поморийска гроздова ракия 0,700л 

17 Бургаска мускатова ракия 0,700л 

 

 

ВАЖНО!!! 

            В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване 

на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване 

на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални 

качества. Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със 

същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. 

Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.  

          В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от 

възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни 

характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези 

посочени от възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или 

превъзходството на предлаганите от участника 

 



Забележка: Видовете хранителни продукти и напитки са прогнозни и не 

обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договора 

между Възложителя и Изпълнителя. 

 Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката им. 

Изпълнението на доставките се извършва единствено при възникване на необходимост 

от тях, съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс 

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

         Участниците са длъжни да посочат единична цена за всеки един от посочените 

артикули съгласно одобрената „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”, с включени 

всички разходи свързани с изпълнението на доставката. Предложените от участниците 

единични цени за съответните артикули не следва да бъдат по- високи от обявените 

в търговската мрежа 

ЗАБЕЛЕЖКА: Непосочването на единична цена на някой от изброените в 

одобрената „СПЕЦИФИКАЦИЯ” артикули е основание за отстраняване на 

участниците. 

 

3. Срок ,  място за изпълнение на поръчката.  
        3.1 Срок на доставка – до  4 (четири) астрономически часа, след заявка на 

Възложителя 

        3.2. Срок на договора – 12 ( дванадесет) месеца, считано от дата на сключването му 

или до изчерпване на финансовия ресурс от 15000.00лв. ( петнадесет хиляди лева) без 

вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

        3.3. Място за изпълнение на поръчката: мястото на доставка е обект, собственост 

на Възложителя, както следва:  

        3.3.1. Станция „Шерба“ находяща се в землището на с.Гроздьово, общ.Долни 

чифлик, обл.Варна 

        3.3.2. Възложителят има право да  извършва покупки на стоки на място в 

търговските обекти на Изпълнителя при възникнала спешност и с оформяне на 

необходимите документи , съгласно клаузите на проекто- договора 

 

       4. Прогнозна стойност  на поръчката. 

       Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 15 000.00лв. ( 

петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС, за която стойност Възложителят сключва 

договор, и която включва всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи определени франко място на доставката. 

 

        5. Условия по възлагане и отчитане на дейностите по договора:  

        5.1.Доставките ще се изпълняват по поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката. Заявката ще се извършва по телефон или по 

електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. Когато заявката е направена по ел. 

път същата е по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния 

подпис. Потвърждаване за получаването на електронно изявление от страна на 

Изпълнителя не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата. 

        5.2. Със заявката Възложителя определя видовете храни и напитки и количеството 

на конкретната доставка. Посочените стоки не са изчерпателни по отношение на 

възможните видове хранителни продукти и напитки, които ще бъдат доставени въз 

основа на Договора. Могат да бъдат възложени и доставени и други разновидности на 

хранителни продукти и напитки, които са необходими на Възложителя през периода на 

действие на сключения договор. За това при поръчка на продукти извън и/или 

различни по характер, вид, разфасофка, мерна еденица, процентно съдържание  от 



посочените в техническата спецификация , заплащането ще се извършва на база 

единичните цени за всеки продукт/напитка, посочени в търговския обект (обекти) 

на Изпълнителя. 

        За периода на Договора, Възложителят може да не заяви или да не поръча 

посочените в номенклатурата продукти. 

        5.3.Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната 

доставка за вид и количество. 

 

 6. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

        Възложителят осъществява специфични обслужващи дейности при провеждане на 

организиран ловен туризъм за подсигуряване на закуска, обяд и вечеря на гостите си, 

които услуги предлага по утвърден ценоразпис. С оглед спецификата на дейностите, 

които извършва Възложителя и отчитайки кратките технологични срокове от момента 

на заявка от гостите, вкл. технологичното време за приготовление на доставените 

продукти до поднасянето им на клиентите, Възложителят поставя:  

        6.1. Минимални изисквания към хранителни продукти, предмет на доставка ( 

месо и месни продукти; мляко и млечни продукти; риба и рибни продукти; яйца, олио и 

зехтин, захар, ориз, масло и маргарин, подправки, тестени изделия, кафе и др.) :  

  6.1.1.Предлаганите/доставени хранителни продукти трябва да са: 

          -с не по-малко от 80% остатъчен срок на годност, считано от дата на доставката; 

          -да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората; 

          -да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните); 

        6.1.2 Опаковани в съответствие с изискванията по Наредба за изискванията за 

етикирането и представянето на храните, гарантиращо възможност за тяхното 

съхранение при обичайни за продукта условия; 

        6.2.Минимални изисквания към алкохолни и безалкохолни напитки , 

предмет на доставка:  

         6.2.1. Всички предлагани от участника стоки следва да бъдат във фабрично 

запечатани опаковки без скрити или явни дефекти, с етикети, които съдържат 

информация за съдържание, производител, датата на производство, срок на годност. 

         6.2.2. Всички винаро-лозарски продукти следва да отговарят на изискванията за 

етикиране по Закона за виното и спиртните напитки и Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

         6.3. Минимални изисквания към пресни плодове, зеленчуци и гъби, предмет 

на доставка: 

         6.3.1. Да са първо качество с най-добри вкусови качества; 

  6.3.2.Да са безопасни и годни за консумация,  неувреждащи здравето на хората; 

         6.3.3.Да отговарят на изискванията на ЗХ (Закон за храните); 

         6.3.4.Да са опаковани в съответствие с изискванията по Наредба за изискванията за 

етикирането и представянето на храните, гарантиращо възможност за тяхното 

съхранение при обичайни за продукта условия; 

         6.4.Всички хранителни продукти и изделия и свързаните с тях доставки следва 

да отговарят на нормативните изисквания разписани в : Закон за българската 

агенция по безопасност на храните; Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

Закон за храните; Наредба №1 от 26.01.2016 г. за хигиената за храните; Наредба за 

изискванията към какаото и шоколадовите продукти; Наредба за изискванията към 

захарите, предназначени за консумация от човека; Наредба за изискванията към 

соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от 

човека;Наредба №1от 09.01.2008 г.за изискванията за търговия с яйца; Наредба за 

изискванията към бързо замразените храни; Наредба за изискванията към състава и 



характеристиките на солта за хранителни цели; Наредба за изискванията за 

етикетирането и представянето на храните; Наредба №36 от 23.03.2006 г. за 

специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на 

суровини и храни от животински произход;Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за 

изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци;Наредба №2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на 

остатъци от пестициди в/ или върху храни; Наредба №5 от 09.02.2015 г. за определяне 

на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните; Наредба №4 

от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните и всички законови 

и подзаконови нормативни актове. 
 
 

Изготвил:.................... 

/подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД./ 

 


