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                              РАЗДЕЛ I 

                

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за 

участие в обществена поръчка с предмет  

 „Доставка и обновяване на зрял фасул” 

  

 

                                                   ИЗИСКВАНИЯ: 

 

1. Качеството на зрелия фасул, следва да отговаря на изискванията, установени в 

нормативните, технически и законови разпоредби, действащи на територията на Република 

България към момента на възлагане и изпълнение на обществената поръчка. 

 

2. Качеството на доставяния зрял фасул следва да е отговарящо минимум на БДС 759:1981. 

Броят фасулени зърна в сто грама трябва да бъде между 220-240. Качеството на зрелия фасул 

се удостоверява с анализно свидетелство (сертификат), издаден от независима лаборатория, 

акредитирана съгласно българското или международно законодателство, определена от 

Възложителя /Купувача/. 

 

3. Количество (мерна единица): 60 (шестдесет) тона ± 0,1 % бонифицирано тегло. 

 

4. Първоначално доставеният зрял фасул следва да е реколта не по-стара от 2017г. 

 

5. Място на доставката: Зърно база „Дончево“ към Териториална дирекция „Държавен 

резерв” – гр. Варна.   

 

6. Фасулът следва да се доставя в чували по 50 кг. 

 

7. Зрелият фасул може да бъде с произход от Република България, държава-членка на ЕС или 

внос от трети страни. Всяка партида трябва да бъде придружена от анализно свидетелство 

(сертификат) или протокол за изпитване, издаден от независима контролна организация, 

акредитирана съгласно българското или международно законодателство и указващо 

качество, произход и година на производство. 

 

8. Доставката на стоката се извършва в срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата 

на сключване на договора. 

 

9. Доставката на зрелия фасул се извършва по предварително съгласуван график и 

разпределение на количествата с директора ТД “ДР” –  гр. Варна. Проектът на график се 

подава в  ТД „ДР“ –  гр. Варна в срок до два работни дни, считано от датата на сключване на 

договора. Директорът на ТД „ДР” –  гр. Варна в срок до два работни дни, считано от датата 

на постъпване на проекта, съгласува с Изпълнителя /Доставчика/ окончателния вариант на 

графика. С графика се уточнява също така мястото на доставка и разпределението на 

количествата в базата по т. 5. Графикът се изготвя в ТД „ДР” –  гр. Варна и се подписва в три 

оригинални екземпляра, от които един остава в нея, един своевременно се предоставя на 

Председателя на ДА „ДРВВЗ” и един - на Изпълнителя /Доставчика/. 

9.1. Доставеното количеството се удостоверява с премерване на кантара в базата на 

Възложителя. За всяка приета партида се съставя приемо-предавателен протокол, отразяващ 

кантарното тегло на партидата.  
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9.2. Всяка партида подлежи на текущо окачествяване от лабораторията на зърно базата  по т.  

5 с цел недопускане приемането на зрял фасул, неотговарящ на качеството по т.2. 

9.3. При несъответствие в качеството на зрелия фасул с изискуемото по договора, установено 

от лабораторията на зърно базата, въпросното количество не се разтоварва до анализирането 

му от лаборатория, определена по реда на т.2. В случай, че качеството не отговаря на 

изискуемите показатели, то въпросното количество не се разтоварва и приема, а анализът на 

независимата лаборатория е за сметка на Доставчика. Когато качеството отговаря на 

изискуемите показатели, зрелият фасул се приема и анализът на независимата лаборатория е 

за сметка на Възложителя /Купувача/, като същият има право да извършва и междинни 

анализи по хода на доставката. 

9.4. Окачествяване и бонификация се извършва след приключване на доставката на цялото 

количество по договора. Анализът на качеството и бонификацията се извършват от 

лабораторията в зърно базата на Възложителя /Купувача/. 

9.5. При по-голяма разлика в резултатите от допустимите отклонения, определени в 

стандартните методики за съответните показатели, между лабораториите на ДА „ДРВВЗ” и 

този на лабораторията определена по реда на т. 2, се извършва окончателен анализ на 

качеството от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. Разходите за 

окачествяването по тази точка се поделят по равно между страните по договора.  

 

10. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 4 (четири) години, считано от датата на 

сключване на договора.  

 

11. В срока на изпълнение на договора за обществена поръчка, изпълнителят е задължен след 

първоначалната доставка на зрелия фасул да извърши две обновявания на доставените 

количества през две години, със същото количество, но с реколта от съответната година на 

обновяване, без получаване на допълнително възнаграждение за това. При обновяването на 

зрелия фасул се спазва процедурата от т. 9.1 до т. 9.5.  

 

12. В случай на отказ от страна на  Изпълнителя /Доставчика/ да извърши обновяването в 

срока на действие на договора, същият дължи неустойка в размер на 100% от стойността на 

необновената стока. 

 

Изисквания на БДС 759:1981 за зрял фасул:  

 

1. Външен вид – зърна здрави, нормално развити, с присъщи за сорта форма, цвят и 

големина. 

2. Мирис: присъщ на зрелия фасул, без дъх и мирис на запарено и други несвойствени за 

фасула миризми. 

3. Затопляне – не се допуска. 

4. Заразеност от складови вредители – не се допуска. 

5. Влага в %, не повече от – 14%. 

6. Оголени и разцепени зърна на половинки –  до 8 %. 

7. Съдържание на примеси: 

             а) зърнени /култури/  всичко в %, не повече от – 8% , в това число петняви зърна -3% 

             б) чужди всичко в % - не повече от 5 %, в това число плевелни – не повече от 2 %, 

инертни до 3 %. 

8. Базисните показатели на зрелия фасул  са : влага 13%, без примеси. За отклонение от 

базисните показатели се извършва бонификация. 

 

Допълнителни изисквания на ДА ДРВВЗ: 

 

Броят на зърната в сто грама фасул трябва да бъде между 220-240. 


