
Изисквания във връзка с предлагане на пазара на птиче месо 
 
 

Всяка една опаковка на птиче месо трябва да съдържа следната информация: 
1. наименование на продукта 

 

 

а/ за цели трупчета 
 

б/ за разфасовки 

пиле, бройлер, половинка 
петел, кокошка четвъртинка 
петел /угоен, скопен/, неразделени четвъртинки с бутчетата 
ярка, петле, гърди, бяло месо или филе с кост 
млад петел бутче 
пуйка /млада/ пилешко бутче с част от гърба, прикрепен към него 
пуйка бедро 
патица, мускусна патица /млада/, мюлар, подбедрица 
патица, мускусна патица, мюлар, крило 
гъска /млада/, гъсе неразделени крила 
гъска, филе от гърдите, бяло месо 
токачка /млада/ филе от гърдите с „ядеца“ 
токачка нетлъсто филе 
 обезкостен пуешки бут 

Забележка: 
Посочва се формата на предлагане 
— частично изкормени, 
— с вътрешности, 
— без вътрешности. 

 
Посочва се биологичния вид 

2. дата на минимална годност 
При прясното птиче месо  „датата на минимална годност” се заменя с „използвай 
преди“ 

3. клас – А или Б 
4. състоянието, в което се предлага на пазара месото от домашни и  

заготовките – прясно, замразено или бързо замразено 
5. препоръчителна температура на съхранение 
 

 

„прясно птиче месо“  съхранение при температура, не по-ниска 
от – 2 °C и не по-висока от + 4 °C 

„замразено птиче месо“  съхранение при температура не по-висока 
от – 12 °C 

„бързо замразено птиче месо“  съхранение при температура не по-висока 
от –18 °С 

6. BG номер на кланицата 
7. обща цена и цена на единица тегло при продажба на дребно за прясното  

птиче месо 
 

Върху опаковката с птиче месо може да бъде отбелязан 
 

1. метод на охлаждане - въздушно охлаждане, въздушно-душово охлаждане,  



охлаждане чрез потапяне 
2. начин на отглеждане на птиците 
а) „хранен с … % …“; 
б) „екстензивно закрито“ („отгледанн а закрито“); 
в) „свободен начин на отглеждане“; 
г) „традиционен свободен начин на отглеждане“; 
д) „свободен начин на отглеждане — пълна свобода“. 
3. *възраст при клане или продължителност на периода на угояване  
 

 
*допуска се само тогава, когато е обозначен начина на отглеждане 
 
 
 


