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ОБЯВЛЕНИЕ  

изх. № РД-20-89 от 26.03.2020 г. 

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схеми "Училищен плод" и  

"Училищно мляко" 

 

 На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 13б, чл. 13в и чл. 13г. от Наредбата за условията и 

реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни 

продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" (приета 

с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016г., в сила от 4.10.2016г., посл. изм., 

бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019г.) и с цел прилагане на схемите за предоставяне на 

плодове и зеленчуци и на мляко и млечни изделия в Детска градина „Детелина“, гр. Пловдив, за 

период от една учебна година: 2020/2021г. 

 

О Б Я В Я В А М 

І. Избор на изпълнители по Схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за нуждите на ДГ 

„Детелина“- 1690206 за учебната 2020/2021г. 

1. Определям срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схеми "Училищен 

плод" и "Училищно мляко": от 26 МАРТ 2020г. до 13 АПРИЛ 2020г. в ДГ“ДЕТЕЛИНА“ от 

9.00 часа до 13.00 часа.  

2. Брой на децата в ДГ „Детелина“ – 112; 

3. Учебна година, за която ще се извършват доставките – 2020/2021г.  

 3.1. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ДГ 

„Детелина“ се прилагат в периода от 15 септември 2020 г. до 31 май 2021 г. 

 3.2. По схема „Училищен плод“ следва да се имат предвид изискванията на чл. 9 от 

Наредбата, а по схема „Училищно мляко“ – на чл. 10 и чл. 11 от Наредбата. 

4. Максимален брой доставки за учебната 2020/2021 година: 

 4.1. По схема „Училищен плод“ – не повече от 46 /четиридесет и шест/, съгласно чл. 9, 

ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и 

Схема "Училищно мляко" (Наредбата); 

 4.2. По схема „Училищно мляко“ – не повече от 50 /петдесет/, съгласно чл. 11 от 

Наредбата.  

5. Място за извършване на доставките – сградата на ДГ „Детелина“, на адрес: 4000, гр. Пловдив, 

ул. "Братя Свещарови" № 3. 

6. Необходими документи: 
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 Копие на регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за 

производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните – за заявителите по 

Схема "Училищно мляко" и Схема "Училищен плод"; 

 Копие на регистрационен/регистрационни номер/номера на 

транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 – само за Схема 

"Училищно мляко"; 

 Копие на договор, предварителен договор и/или писмо за намерение за изпълнение на 

изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от 

земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане 

на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на 

земеделския стопанин – само за Схема "Училищен плод"; 

 Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които 

ще бъдат доставяни по Схема "Училищно мляко"; 

 Копие на договор, предварителен договор и/или писмо за намерение за доставка на 

мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на 

изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема "Училищно мляко"; 

 Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, 

отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема 

"Училищно мляко"; 

 Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и 

които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема "Училищно мляко". 

 

ІІ. Предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” (образец Приложение 

№ 1) и Схема „Училищно мляко” (Приложение № 1а) се представят в оригинал заедно със 

съответните приложения. Приложените документите следва да бъдат оригинал или копие, с 

гриф „вярно с оригинала”, и подпис на лицето – заявител, което подава предложението. 

Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в ДГ 

„Детелина“ до крайния срок – 13 април 2020г. Предложения, получени след срока, не се 

разглеждат. 

 

ІІІ. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със заповед на 

директора на ДГ „Детелина“, разглежда постъпилите предложения за доставка на продуктите 

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и извършва избор на заявител по 

съответната схема.  
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ВАЖНО! Изборът на заявител ще се осъществи въз основа на поне три предложения за 

доставка на продуктите по съответната схема, като поне едно от предложенията трябва 

да е от лице по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата – производител на плодове и зеленчуци, 

включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със 

заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на 

Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и 

нормативните актове по неговото прилагане, и производител на мляко и млечни продукти, 

включен в приложение № 3, който имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3. 

Когато в срока, определен в точка І от настоящото обявление, не са постъпили три предложения 

за доставка на продуктите по съответната схема или липсва предложение съответно от 

производител на плодове и зеленчуци и производител на мляко и млечни продукти, комисията 

извършва избор въз основа на получените до 13 април 2020г. предложения. 

Комисията отправя писмено мотивирано предложение към директора за избор на заявител по 

съответната схема при спазване на изискванията на наредбата. 

Директорът на ДГ „Детелина“ определя със заповед заявител по съответната схема въз основа 

на писменото предложение на комисията. Заповедта се публикува на интернет страницата по 

чл. 13б, ал. 1 от Наредбата. 

  

ТЕОДОРА ТОДОРОВА:         ЗАЛИЧЕНИ 

Директор на ДГ „Детелина“  (подпис и печат) 

  


