ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
ГР. ВАРНА
З А П О В Е Д № РД 07 - 100 / 27.09.2019 г.
На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 136 от 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".
приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016
г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила
от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г, в сила от 20.06.2018 г., бр.
97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. и
във връзка с Определение № 12586 от 25.09.2019 на Върховният административен съд на
Република България, в качеството си на директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий" гр.
Варна и с оглед осигуряване на включване в предоставянето на плодове и зеленчуци и
мляко и млечни продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в
представляваното от мен учебно заведение,
ОБЯВЯВАМ

1. Провеждане на процедура за набиране на предложения за доставка на
продуктите по посочените схеми за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 учебни години.
2. Одобрявам обявлението за процедурата.
3. Определям следните условия за участие:
Предложения по процедурата могат да бъдат подавани от заявители по чл. 13. ал. I,
т. 2 и т. З от 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"(Наредбата) и които отговарят на
условията, посочени в обявлението за процедурата.
4. Определям срок за набиране на предложенията - до 16.00 ч. на 07. 10. 2019 г;
5. Определям учебните години, за които ще се извършват доставките - 2019-2020,
2020-2021 и 2021-2022 г. /З учебни години/;
6. Определям максимален брой доставки за всяка учебна година:
- по схема „Училищен плод" - 46 бр. доставки;
- по схема „Училищно мляко" - 50 бр. доставки:
Забележка: Съгл. чл. 4, ал. 4, т. 9 от Наредбата, ДФ „Земеделие" определя броя на
доставките по схемите за всяка учебна година;
На основание чл. 136 от Наредбата, на интернет страницата на учебното заведение
да бъде публикува Ъ обявлението за провеждане на процедура за набирана на
предложения незабавно след издаване на настоящата заповед.

Директор Заличен съгл. чл.2 от ЗЗЛД
Веселина Мапс лрва

