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Изх. №457/23.04.2019 г. 

 

Учебно заведение: 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

Код по админ: 2219044 

Адрес: гр. София 1517, ул. „Плакалница“ № 45 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ  

 
За набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти 

в 44. СУ „Неофит Бозвели“ – гр. София по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно 

мляко“ за учебната 2019/2020 година, на основание на заповед № 845/23.04.2019 г. на 

директора на училището, съгласно 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“  (Обн. -ДВ, бр. 77 от 04.10.2016 г., в 

сила от 04.10.2016 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г.; изм. и 

доп., ДВ, бр. 36 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017 г.; изм., ДВ, бр. 55 от 07.07.2017 г., в 

сила от 07.07.2017 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.; изм. и 

доп., ДВ, бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 23.11.2018 

г.; изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 01.03.2019 г.; изм., ДВ, бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 

г. Приета с ПМС№ 251 от 27.09.2016 г.). 

 

1. Срокът за набиране на предложенията е 12:00 ч. на 30.04.2019 г. 

2. Броят на учениците в учебното заведение по админ е 292. 

3. Учебната година, за която ще се извършват доставките е 2019/2020. 

4. Максималният брой на доставките, съответно е: 

4.1. По Схема „Училищно мляко“ – до 50 (петдесет). 

4.2. По Схема „Училищен плод“ – до 46 (четиридесет и шест). 

5. Броят на изпълнените доставки за текущата учебна 2018/2019 г., съответно е: 

5.1. По Схема „Училищно мляко“ – до 50 (петдесет). 

5.2. По Схема „Училищен плод“ – до 46 (четиридесет и шест). 

 

 

Изисквания към кандидатите за участие в процедурата: 

1. Заявителят да предостави регистрационен/регистрационни номер/номера на 

обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните. 

2. Заявителят да предостави регистрационен/регистрационни номер/номера на 

транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 - за Схема „Училищно 

мляко". 
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3. Заявителят да предостави договор, предварителен договор 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 - за Схема „Училищен плод". 

4. Заявителят да предостави копие на сертификати за производство по БДС стандарт на 

млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко". 

5. Заявителят да предостави договор, предварителен договор 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". 

6. Заявителят да предостави 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". 

7. Заявителят да предостави 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". 

8. Заявителят подава лично, или чрез упълномощен представител, предложение на 

административния адрес на учебното заведение, в стая „Счетоводство“, в определения 

срок. Предложение, получено след определения срок, не се разглежда. 

9. Предложението, заедно с останалите изискуеми документи, се представя на хартиен 

носител. Всички копия на документи се представят заверени на всяка страница с 

мокър печат, оригинален подпис и текст „Вярно с оригинала“. 

 

 

Подпис:………………………….. 

         Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
          

         ТАТЯНА МИХАЙЛОВА 
         Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели“ 

 


