
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №6, № 7 и № 8 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0048 

№ РД 24-....%............от ...^>.-9А-..2О19 г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от 
ЗОП и чл.110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 2: Риба; Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения; 
Обособена позиция № 4: Млечни произведения; Обособена позиция № 5: Зеленчуци 
и плодове; Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и 
яйца; Обособена позиция № 7: Замразени продукти; Обособена позиция № 8: 
Сладолед; Обособена позиция № 9: Консерви“, открита с Решение № РД 24- 
126/04.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано обявление с ID 
881760 на дата 07.12.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален 
номер 00073-2018-0048 и прогнозна обща стойност на поръчката 2 686 063, 09 лева без 
ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - 319 175,68 лева без ДДС; 
Обособена позиция № 2: Риба - 137 922,25 лева без ДДС;
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения - 572 710,50 лева без ДДС; 
Обособена позиция № 4: Млечни произведения - 501 009,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - 362 375,10 лева без ДДС;
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - 431 204,35 
лева без ДДС;
Обособена позиция № 7: Замразени продукти: 111724,70 лева без ДДС; 
Обособена позиция №8: Сладолед-5352,00 лева без ДДС;
За Обособена позиция №9: Консерви - 244 589,18 лева без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062 619228; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/633
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
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11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ 
при Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб 
и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Риба; Обособена позиция № 3: Месо и 
месни произведения; Обособена позиция № 4: Млечни произведения; Обособена 
позиция № 5: Зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 6: Други хранителни и 
бакалски стоки, варива и яйца; Обособена позиция № 7: Замразени продукти; 
Обособена позиция № 8: Сладолед; Обособена позиция № 9: Консерви“,

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

- За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - Приблизителни количества 
хранителни продукти за позицията за една година са: Хляб „Бял”0.650кг.,фолиран, 
нарязан-35120бр.;Хляб„Бял”0.500 кг., фолиран, нарязан- 8800бр.;Хляб 
” Добруджа”0.650кг.,фолиран,нарязан-18154бр.;Хляб „Типов”0.500кг., фолиран,нарязан- 
10900бр.; Кори за баница 0,500 кг.-2866бр.; Домашна юфка-2860бр.; Козунак 0,500 кг,- 
1224бр.; Козунак 0,300 кг.-1108бр.; Козуначено руло 0,500 кг.-370бр.; Закуски: различни 
видове: кифла с мармалад 0.140 кг.-2140бр.; кифла с локум 0.140кг.- 1120бр.; кифла с 
шоколад 0.140кг.-1980бр.; кифла със сирене 0.140кг.-1000бр.; поничка 0.140кг.-900бр.; 
баничка със сирене 0.140кг.-1020бр.; милинка 0.140кг.- 6579бр.; тутманик 0.140кг.- 
4649бр.; сиренка 0.140кг.-1420бр.; баница вита 0.140кг.-2760бр.; кашкавалка 0.140кг.- 
2200бр.; софиянка 0.140кг.-2147бр.; саламка 0.140кг.-2135бр.; Галета 0,500кг.- 958бр.; 
Грис /пшеничен/ 0.500кг- 2046бр.; Грис /царевичен/ 0.500 кг.- ЮОбр.; Нишесте 
/пшенично, царевично/ пакетче 0.070 кг - 12720бр.; Нишесте /пшенично, царевично/ 
пакет1кг - 185бр.; Мая за хляб- 626бр.; Тесто 1 кг,- 880кг; Макарони /дребни фигурки/ 
0.400 кг-2920 бр.; Кук-кус 0,400 кг.- 1513бр.; Фиде 0,400 кг- 1160бр.; Грухана пшеница 
0,500 кг.-634бр.; Спагети 0,400 кг.- 663бр.; Брашно бяло тип 500, 1 кг,- 3670 кг.; Брашно 
/царевично/1 кг.-200 кг.; Брашно оризово 0,500 кг.-50 бр.;

- За Обособена позиция № 2: Риба - Приблизителните количества на хранителните 
продукти от позицията за една година са както следва:Замразена риба: Мерлуза - филе- 
250кг.; Хек - филе-450кг.; Бяла риба - филе-330кг.; Риба „Пангасиус”-1710кг.; Скумрия 
с глави-ЮООкг.; Пъстърва-чистена-364кг.;Охладена риба:шаран-422кг.;толстолоб- 
422кг.;пъстърва-300кг.;Бяла риба-10кг.; Скумрия-ЮООкг.; Мерлуза-филе-142 кг.; Хек- 
филе- 234 кг.; Скумрия-филе-1360кг.;

- За Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения - Приблизителните 
количества на хранителните продукти от позицията за една година са както следва: 
Заешко месо-315кг.;Месо телешко,замразено,без кост за готвене-972кг.;Телешко 
шкембе-335кг.;Телешки шол,замразен-450кг.;Телешки шол,охладен-620кг.;Месо 
свинско,замразено,без кост за готвене-4770кг.;Свински врат,охладен-70кг.;Свинска 
пържола от бут, охладена-165кг.; Свински бут,замразен-260кг.;Свински шол от бут, 
охладен,без сухожилия и кости-280кг.;Свински котлети,замразени-720кг.;Свински дроб, 
охладен-460кг.;Свински крака,охладени-400кг.;Свински уши,охладени- 400кг.;Свинско 
кебапче,0.070кг,охладено-15620бр.;Свинско кюфте,0.070кг.,охладено-12910бр.;Месо 
агнешко,охладено-450кг.;Месо агнешко,замразено-70кг.;Агнешки бут,охладен-100кг.; 
Агнешки бут,замразен-20кг.;Агнешки дреболии,замразени-640кг.;Агнешка плешка, 
замразена-1 ООкг.; Агнешка плешка, охладена-70кг.; Агнешки комплект, охладен-бОкг.; 
Пилешко филе,замразено-800кг.;Пилешко филе,охладено-436кг.;Пилешки бутчета, 
индивидуално замразено-7290кг.;Пилешко бутче,замразено 655кг.;Пуешко бутче, 
замразено-55кг.;Пиле,замразено-770кг.;Пилешки дробчета,замразени,опаковка 0.500 
кг.-2100бр.;Пилешки воденички,замразени,опаковкаО.500 кг,- 560бр.;Пилешка пържола 



от бут,охладена-200кг.;Пилешка пържола от бут,замразена-295кг.;Месо пуешко филе, 
замразено-440кг.;Мляно месо, в съдържание 60% телешко и 40% свинско месо-1706кг.; 
Кайма /свинско 60% и телешко 40%/,охладена,тарелка 0.500 кг-2520бр.; Кайма /свинско 
40% и телешко 60%/, охладена, тарелка 0.500кг,- 1900бр.; Пастет свински, опаковка: с 
тегло около 0.180кг. -1939бр.; Пастет свински, опаковка: с тегло около О.ЗООкг.- 530бр.; 
Карначета-230кг.;Наденица тънка-405кг.;Наденица дебела-1070кг.;Малотрайни 
колбаси: Кренвирши, свински- 650кг.; Телешки салам- 1280бр.; Варена наденица- 690кг.; 
Салам полушпек, щафета 0.250 гр.- 1180бр.; Салам шпек-100кг.;Шунка-190кг.;

- За Обособена позиция № 4: Млечни произведения - Приблизителните
количества на хранителните продукти от позицията, за една година са както следва: 
Мляко кисело 2%, 0.400кг.-43160бр.; Мляко кисело 3,6%, 0.400кг.-24075бр.; Прясно 
мляко 2 %-10300л.; Прясно мляко 3,2%-12657л.; Мляко кисело-плодово /горски плод, 
круша, праскова, ягода, малина/-0.200кг.-600бр.;Сирене краве-550кг.;Сирене краве 
вакуумирано-930кг.;Сирене краве,разфасовка-тенекия-8кг.-321бр.;Кашкавал,
Вакуумиран пакет 0.250кг.- 2060бр.; Кашкавал,пита-25кг.; Кашкавал 2кг,- 370бр.; Сухо 
мляко-560кг.; Извара, пакети по 1кг. вакуумиран-850кг.; Крема сирене, индивидуална 
опаковка от 0.125кг.-1350бр.; Краве масло,разфасовка-пакет от 0,125кг.-7628бр.; Краве 
масло,разфасовка-пакет от 0,250кг.-1000бр.;Майонеза, опаковка 0.200кг.-2000бр.; 
Преходно мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.400гр.-50бр.; Преходно мляко, за деца от 
6-12мес. Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 
1000гр.)-20бр.; Безсолна извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 0,500 гр.)-20бр.;

- За Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - Приблизителните количества
хранителни продукти за една година в обособената позиция са както следва: Жълти 
картофи-17455кг.;Лук зрял-11055кг.;Лук зелен-602кг.;Домати салатно-3130кг.; Домати 
за готвене-7000кг.; Пипер пресен зелен-2093кг.;Пипер червен-2000кг.; Краставици- 
3680кг.;Зеле-6740кг.;Моркови-4695кг.;Спанак-1115кг.;3елен фасул- качество „Екстра”- 
430кг.;Тиквички-3700кг.;Чесън-294кг.;Зелен чесън-10кг.;Патладжан-1125кг.;Пресни 
гъби-печурки-1500кг.;Ряпа-20кг.; Праз-1839кг.; Карфиол-115кг.; Копър-840вр.; 
Магданоз-3520вр.; Броколи прясно-250кг.; Салатно цвекло-ЮОкг.; Целина глави-45кг.; 
Целина листа-22кг.; Пащърнак-20кг.; Банани-5235кг.; Портокали-З 110кг.; Ябълки за 
печене-5910кг.; Ябълки десертни-2000кг.; Дини-4605кг.; Пъпеши-2910кг.; Праскови- 
1480кг.; Кайсии-1055кг.; Мандарини-1880кг.; Череши-610кг.;Тиква-бяла-410кг.;Тиква- 
цигулка-960кг.; Лимони-З 20кг. ;Ягоди-434кг. ;Киви-1040кг.; Дюли-бОкг. ;Сини сливи-
570кг.; Сушени сливи-200кг.;Нектарини-825кг.;Круши-710кг.;Вишни-20кг.;Грозде- 
десертно,бяло-960кг.;Грозде-десертно,червено-560  кг.;

- За Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца 
- Приблизителните количества хранителни продукти за една година в позицията, са 
както следва: Шок. десерти, за диабетици,0.025кг-800бр.;Кексчета, 0.030 кг.- 
4400бр.;Кексчета,за диабетици, 0.030 кг,- 200бр.;Суха паста, 0.028 кг,- 5250бр.;Меденки, 
0.050 кг.- 6140бр.; Тахан халва,1 кг. инд. опаковка-496кг.;Тахан халва,0.0180кг.- 
400бр.;Какаова тахан халва "Любимка" или екв.,опаковка-0.250кг.-450бр.;Халва „Нуга” 
или екв., 0.100 кг.-3730бр.; Суха паста, за диабетици,0.038кг.-300бр.;Вафли-/шоколад, 
лешници, тунквана, карамел /0.035кг.-6700бр.;Бисквити обикновени,0,190 кг,- 
3700бр.;Вафли,за диабетици,0.025 кг,- 1470бр.;Вафли, 0.945кг-180кут.;Кроасан 
/шоколад, карамел, шампанско, ягода, кайсия, крем брюле, ванилия/, ед. оп. по 0.065кг,- 
294каш.;Пасти сочни, тар. с 12бр. по 0.140кг-136тар.;Реване, тар. с 12бр. по 0.140кг- 
115тар.;Еклери, тар. с 12бр. по 0.140кг-192тар.; Бисквити-0.330кг.-1575бр.;Бисквити,за 
диабетици,0.170кг.-105бр. Дребни сладки асортщтар. 0.250кг.-60тар.;Локум,кутия 
140гр.-340бр.;Течен шоколад-140кг.;Мед, Бурканчета 0.250кг.-100бр.;Яйца- 
260580бр.;Бишкоти, тар. 0.200кг.-596бр.;Боб зрял-2315кг.;Леща-1420кг.;Ориз-



3503кг.;0лио-7305л.;0цет,Бутилка от 0.700л.-552бр.;Захар-4194кг.;Течен подсладител, 
0.270мл., бут.-22бр.;Сол-674кг.;Червен пипер,пакет от 1кг.-204кг.;Червен пипер,пакетче 
от 80гр.-80бр.;Маргарин, 0,500кг.Кутия-2120бр.; Магданоз, пакетче 10 гр./сух/-4570 
бр.;Черен пипер, по 0.010кг-5000бр.; Чубрица, пакетче Югр,- 2560бр.; Рои. Чубрица, в 
пл. по 0,500кг.-6бр.;Целина, пак. 10 гр.-2520бр.;Мащерка, пак. 10гр.-600бр.;Лим. 
киселина,пак. 10 гр.-640бр.;Канела, пак.от 10гр.-1110бр.;Какао, опаковка по 1кг,- 
75кг;Джоджен, по 0.010кг.-1850бр.;Дафинов лист,пак. по 10гр.-233бр.; Ванилия,пак. от 
0,02кг.-4000пак.;Сода бикарбонат,оп-а по 0.080кг.-205бр.;Картофено пюре,/суха 
смес/1кг.оп.-450бр.;Мюсли, по 0,500кг.-390бр.;0весени ядки, 0.250кг- 
1780бр.;Бакпулвер, пак. 10гр.-500бр.;Девисил, по 10гр.-490бр.;Копър, сух материал, пак. 
10гр.-1060бр.;Пудра захар, пак. 0.500кг.-394бр.;Бахар,по 10гр.-170бр.;Чесън на прах, 
пак. 10гр.-300бр.;Маслини,без костилка,безсолни-289кг.;Маслини, едри,с костилка- 
950кг.;Руска салата-560кг.;Салата„Снежанка”-560кг.;Напитки:Чай-1725кут.; Мин. вода, 
бут. от 0,500л.-200бр.;Кафе мляно,0.100кг. пак.-560бр.;Боза, 1л. бут.-820л.;Боза, 0.250л. 
бутилка-2900бр. ;Пунш-950л. ;Нектар-300л. ;Натурален сок-/портокал,праскова,
мултивитамин, банан и др./-450л.;Ядки и семена:Лющен зрял фасул,пакет 0.800кг,- 
233бр.;Лющена леща, 0,500кг.-604бр.;Нахут,0,500кг.-35кг.;Булгур, 0,500кг.-112бр.;Елда, 
0,500кг.-142бр.;Киноа, 0,500кг.-1 Юбр.;

- За Обособена позиция № 7: Замразени продукти - Приблизителни количества 
хранителни продукти за една година от позицията са както следва: Замразени зеленчуци: 
Зелен боб, пакет 400гр,- ЗОбр.; Зелен боб, 1 кг.- 1100кг.; Зелен боб, нарязан кг,- 2280кг.; 
Грах, 1 кг.- 2540кг.; Грах, 0.400 кг.- ЗОбр.; Карфиол, 1кг-110кг.; Спанак, 1 кг-2465кг.; 
Спанак, 0,400 кг.- 20бр.; Моркови, на кубчета 0,400 кг,- 3500бр.; Пипер, на ленти, пакет 
1 кг,- 1025кг.; Пипер, за пълнене, бушен, 1кг-680кг.; Смес зеленчукова супа, 450 гр.- 
445бр.; Смес гювеч, 0,450 гр,- 2834бр.; Царевица, 0,400 кг.- 750бр.; Броколи, 1 кг-320кг; 
Замразени плодове: Череши, пакет 1 кг.-40 кг.; Кайсии, пакет 1 кг.-20 кг.; Праскови, 
пакет 1 кг.-20 кг.

- За Обособена позиция № 8: Сладолед - Приблизителните количества хранителни 
продукти за една година в обособената позиция са както следва: Сладолед, 0.250 кг- 
440бр.; Сладолед-200кг.

- За Обособена позиция № 9: Консерви - Приблизителни количества хранителни 
продукти за една година от позицията са както следва: Домати 0.800 кг. цели, белени- 
13563бр.; Лютеница детска, 0,265кг,- 225бр.; Лютеница, 0,400кг,- 640бр.; Лютеница по 
БДС, 1 кг,- 645бр.; Лютеница по БДС, 5 кг,- 65бр.; Кисели краставички, буркан -0,680 
кг,- 794бр.; Кисело зеле 0.680 кг. нарязано-1560бр.; Гъби стерилизирани 0.680 кг.- 
1370бр.; Листа кисело зеле 1.600 кг.- 1180бр.; Туршии /царска туршия/ 1.600 кг.- 400бр.; 
Туршия мешана 1.600 кг.- 170бр.; Компот буркан 0.680 кг - със захар: череши-80бр.; 
ягоди-680бр.; сини сливи-ЮООбр.; кайсии-2070бр.; праскови-1610бр.; дюли-830бр.; 
Компот за диабетици /кайсии, праскови/-120бр.; Мармалад, 1 кг,- 550бр.; Конфитюр 
/ягода, малина, къпина, смокиня, кайсия, киви, горски плодове, асорти, боровинка, 
вишна/,0.340 кг,- 340бр.; Конфитюр /ягода, малина, къпина, смокиня, кайсия, киви, 
горски плодове, асорти, боровинка, вишна/,0.750 кг.- 5Юбр.; Конфитюр /ягода, малина, 
къпина, смокиня, кайсия, киви, горски плодове, асорти, боровинка, вишна/, 1 кг,- 180бр.; 
Конфитюр за диабетици, 0.340 кг-150бр.; Консерва гювеч, 0,680 кг.- 11 ЗОбр.; Консерва 
зелен фасул, 0,680кг.- 6885бр.; Печена капия, 0,680 кг.- 471бр.; Консерва паприкаш, 
0.680-900бр.; Мармалад шипки, 1 кг кофичка-210кг.; Рязани чушки, 0.680-500бр.; 
Домати кутия 0,800 кг.- ЮООбр.; Доматено пюре, 0.500 кг.- 1260бр.; Грах, 0.800 кг,- 
3880бр.; Рибна консерва "Скумрия в собствен сос", метална кутия-0.160 кг,- 750бр.; 
Консерва „Русенско варено”, 0.180 кг,- 890бр.; Консерва "Русенско варено",0.300 кг.- 
400бр.; Консерва „Пилешко в собствен сос”, кутия 0.180 кг,- 490бр.



11.4. Основен CPV код: 15000000
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-126/04.12.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III. 2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0048.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - с прогнозна 
стойност 431204.35 лева без ДДС.
Обособена позиция № 7: Замразени продукти - с прогнозна стойност 111724.70 лева без
ДДС.
Обособена позиция № 8: Сладолед - с прогнозна стойност 5352 лева без ДДС.

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и 
яйца, Обособена позиция № 7: Замразени продукти и Обособена позиция № 8: Сладолед.

IV. 3. Мотиви за прекратяване на процедурата за Обособена позиция № 6: Други 
хранителни и бакалски стоки, варива и яйца, Обособена позиция № 7: Замразени 
продукти и Обособена позиция № 8: Сладолед:
Обособените позиции се прекратяват, тъй като не е подадена нито една оферта в 
предварително обявения срок до дата 08.01.2019г. до 17:00ч. С оглед тези обстоятелства 
е налице основание за прекратяване на самостоятелно обособените позиции по чл. 110, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/b^/profil-na-kupuvacha/633 .

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да ое подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок 
от получаването му. Жалбата се подава до Крмисията за защита на конкуренцията, гр. 
София, бул. Витоша № 18, р котще и до Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ,,
КМЕТ НА ОБЩИНА В1

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор дирекц]

Трета Маринова
Юрисконсулт в дирек^Ья Oli

https://www.veliko-tamovo.bg/b%255e/profil-na-kupuvacha/633
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




