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Изх. № АСО 01- 530/ 26.08.2019г.       

 

ОБЯВЛЕНИЕ 
 

за набиране на предложения за доставка на продуктите по схеми 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко”  
 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО  
 

 На основание чл. 136 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” в сила от 05.03.2019г., СУ „ Георги Стойков 

Раковски” публикува настоящата обява и отправя покана за предоставяне на предложения с 

предмет: Извършване на доставки по схема ” Училищен плод“ и схема ” Училищно мляко” за две 

учебни години - 2019/2020 и 2020/2021.  

 Срок за подаване на предложенията: 06.09.2019г. до 16,30 ч. лично от участника или от 

упълномощен от него представител, в сградата на СУ „Георги Стойков Раковски”, на адрес гр. 

Велико Търново, ул.”Георги Измирлиев” № 2. 

  Брой ученици в учебното заведение попадащи в целевата група по схемите ”Училищен 

плод“ и ” Училищно мляко”, а именно децата от I до IV клас включително, към датата на 

публикуване на настоящата обява — 16 6роя. 

 

Максимален брой доставки за всяка учебна година: 

  По схема ” Училищен плод“ — 46 доставки. По Схема ”Училищен плод“ се разпределят 

само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а 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” в 

сила от 05.03.2019г., от които най-малко 1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, 

произведени от земеделски стопани, Средно училище „Георги Стойков Раковски”,  гр. Велико 

Търново, ул. „Георги Измирлиев” №2 e-mail: sou_rakovski_vt@abv.bg, тел. 062 648867 регистрирани 

по Наредба З от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; 

   По схема ” Училищно мляко” — 50 доставки. По Схема ” Училищно мляко” се 

разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 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” в 

сила от 05.03.2019г., като най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано 

мляко или кисело мляко, а най - малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко.  

 

 Броя на доставките за всяка учебна година се определят от изпълнителния директор на 

Държавен фонд „Земеделие” в срок до 15 август съобразно прогнозата за бюджета по Схема 

”Училищен плод“ и Схема ” Училищно мляко”. Период за извършване на доставките на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема ” Училищен плод“ и Схема 

”Училищно мляко” за всяка учебна година: 15 септември до 31 май.  
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II.ИЗИСКВАНИЯ към УЧАСТНИЦИТЕ 
 

По схема „Училищен плод”:  

  Да представят предложение за доставка на плодове и зеленчуци по схемата включени в 

списъка по приложение № 1 а на Наредбата.  

  Да предоставят регистрационен/регистрационни номера/номера на обект/обекти за 

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

   Предоставяне на 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 З от 1999г. за създаване и поддържане на земеделски стопани, в който се 

посочва регистрационния номер на земеделския стопанин. Средно училище „Георги Стойков 

Раковски”, гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев” №2 e-mail: sou_rakovski_vt@abv.bg, тел. 

062 648867  

 

 

По схема „Училищно мляко":  

  Да представят предложение за доставка на мляко и млечни продукти включени в списька 

по приложение № З на Наредбата.  

  Да предоставят регистрационен /регистрационни номера/ номера на транспортното / 

транспортните средства/ средства по чл. 10, ал.4  

  Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните 

продукти, който ще бъдат доставяни.  

  Предоставяне на 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  

  Представяне на 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  

  Предоставяне на 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. 

 

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО             
 Предложението се подава в свободен текст на български език—на хартиен носител и 

съдържа всички документи от раздел II. 

 

Изисквания към участниците: 

 

Всички участници с подаване на своето предложение се задължават стриктно да спазват и 

изпълняват всички изисквания разписани в 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” в сила от 05.03.2019г.  

 

 Предложения,получени след срока, посочен в настоящата обява няма да се разглеждат. 

 

Петър Иванов 

Директор  

на СУ „Г. С. Раковски” 

гр. Велико Търново 
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