
ОБЯВЛЕНИЕ 
ЗА 

НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА  

НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМИ  
НА ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ 

№ РД 08-092./10.05.2019г. 
 
ОУ “Свети Климент Охридски“ с. Рударци, ул. „Христо Смирненски“ №4, код на 

учебното заведение 1403229 
 

І. Открива процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите, 
съгласно „НАРЕДБА 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“  ГЛАВА ІV ,РАЗДЕЛ І, чл.13, чл.13а, чл. 
13б, чл. 13в, чл.13г., както следва: 

1. Определям краен срок за набиране на предложенията до 17.05.2019г. до 16.00 
часа. 

2. Броят на децата попадащи в обхвата на Наредбата е 39 бр. 

3. Доставката на продукти по схемите е за срок от 3 /три/ учебни години, както 
следва 2019г./2020г., 2020г./2021г., 2021г./2022г. 

4. Максимален брой доставки за 1 /една/ учебна година е : 
Схема „Училищен плод“ - до 46 бр.  
Схема „Училищно мляко“ - до 50 бр. 

5. Схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в 
учебното заведение се предлагат през съответната учебна година - в периода от 
15 септември до 31 май. 

6. Място на извършване на доставките - Учебно заведение: ОУ „Свети Климент 
Охридски“ на адрес с. Рударци, ул. „Христо Смирненски“ №4 

      
 
ІІ. Кандидатите подаващи заявления за участие задължително трябва да предоставят 

следните документи: 
1. Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия на едро с 

храни по чл. 12 от ЗХ.. Регистрацията на обекта, трябва да включва съответните групи 
храни: плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, според схемата/ите за която/ито 
се подава предложението – заверено копие. 

2. Удостоверение за наличие на поне 1 /един/ брой хладилно транспортно 
средство- собствено или наето* издадено от съответното ОДБХ за доставка по схема 

„Училищно мляко“ - заверено копие 
*Ако транспортното средство е наето да се предостави договор за 
наем за срока на доставката 

3. Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на плодове 
и зеленчуци произведени от Земеделски стопанин регистриран по реда на Наредба 3 от 

1999г.- заверено копие 
 

4. Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и 

млечни продукти от производител, отговарящ на изискванията* за доставка по схема 
„Училищно мляко“ – заверено копие 

*Производителят на млечни продукти, трябва да има регистрация в 
МЗХГ за производство на продукти по БДС 



 

5. Сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, който ще 
бъдат доставяни по схема „Училищно мляко“ - заверено копие 

 

6. Предоставяне на писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти, 
ако продуктите са собствено производство / само за производители /. 
 

7. Предоставяне на мостри на мляко и млечни продукти, който ще бъдат 
предоставяни по схема „Училищно мляко“. 

 
ІІІ. Преимущество при избор на заявител по схемите имат: 

 1. Заявители , които разполагат  със сертификати по стандарти ISO. 
1.1. Система за управление на качеството ISO 22000:2005,  
1.2. Система за управление на качеството ISO 9001:2015. 

 *Сертификатите следва да бъдат приложени към предложението, 
като    неразделна част от същото. 

        2. Заявители с опит в прилагането на Схема „Училищен плод“ и/или „Училищно 
мляко“ – на база брой учебни години, в които заявителя е извършвал доставки по 
схемите. 

Доказването на опита може да става с всякакви документи, включително 
разпечатки от списъците за одобрение, документи за избор от ДФ“Земеделие“ 

*Доказателствата следва да бъдат приложени към предложението, 
като    неразделна част от същото. 
 

ІV. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в 
учебното заведение. 

Определям място за подаване на предложенията : ОУ „Свети Климент 

Охридски“  с. Рударци, ул. „Христо Смирненски“ №4 
 Предложения, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване  не се приемат за разглеждане от учебното заведение. 
   Участник, който не е предоставил всичко изискуемо ІІ от т.1 до т.7 не се 

допуска за разглеждане от комисията 

 
    Предложението се подава в свободен текст на български език – на хартиен 

носител и съдържа всички документи от раздел ІІ. Поставени в непрозрачен запечатан 
плик с надпис: „Предложение за доставка на продуктите по Схемите „Училищно 
мляко“ и „Училищен плод“ посочва се схемата и/или схемите по която/ито се подава 

предложението“, като се  посочва наименованието на заявителя, неговия ЕИК, 
седалище и адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес 

 
 

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на учебното 

заведение на 10.05.2019 г. 
 

 
 

 

    
               ДИРЕКТОР: 

         / подпис и печат/ 
 


