
 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 598 /.06.02.2020 

 

 
 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал.1, т. 34 от Наредба №15 за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и във връзка с чл. 13 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”,  и  въз  основа  на  писмено  мотивирано  предложение вх. № 

1524/06.02.2020год. за схема "Училищен плод и вх. №1523/06.02.2020год.  от  комисия,  

назначена със  Заповед  № 593/05.02.2020. за избор на  заявител  по  схема „Училищен  

плод” и  схема „Училищно  мляко”, за  учебната 2019/2020,  

 

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М 
 

1.  ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по схема „Училищен  плод” -  "М-ВИ ФРУКТ"ЕООД 

заявител  по  чл. 3,ал. 1,т. 2  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”, да  извършва  доставка  на  продуктите  по  Схема „ Училищен плод“ за  

нуждите на 1 СУ "Пенчо П. Славейков" за  учебната 2019/2020. 

 Максимален  брой  доставки, за  които  е  избран  заявителят  е  30 /тридесет/ . 

2.   ИЗБРАН  ЗАЯВИТЕЛ по схема „Училищно  мляко” - "М-ВИ ФРУКТ"ЕООД 

заявител  по  чл. 13,ал. 1,т. 2  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”, да  извършва  доставка  на  продуктите  по  Схема „Училищен плод“ за  

нуждите на 1 СУ "Пенчо П. Славейков". за  учебната 2019/2020. 

 Максимален  брой  доставки, за  които  е  избран  заявителят  е  30  /тридесет /. 

 

3. Избраните  заявители  по  Схема „Училищен  плод” и  Схема „Училищно  мляко”  

ще  извършват  доставките  на продуктите  след  получаване на  одобрение  по  чл. 

15, ал. 1  от  Наредбата. 

 
 Настоящата  заповед  да  бъде  предадена  на избрания  заявител от Таня Михова 

- технически изпълнител  

 Настоящата  заповед  да бъде публикувана на интернет страницата на 1 СУ 

"Пенчо П. Славейков" от Искра Арсова Георгиева в срок до 07.02.2020год 

 
        В. Тепавичарова 

        Директор:  

 

 


