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Обявление 

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по 
програма „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни 

продукти по програма „Училищно мляко“ 

 
1. Възложител 

 

Официално наименование: ДГ № 181 „Радост“ ЕИК 000676007 

Адрес: с. Железница, ул. Плана планина № 26 

Лице за контакт: К. Младенова Телефон: 029927654 

2. Предмет и обхват на доставките 
 

II.1.1) Наименование: "Училищен плод“. Периодични доставки на плодове и зеленчуци  

II.1.4) Кратко описание: 

Доставка на плодове и зеленчуци в учебното заведение в размер на 46 броя 

доставки за период на учебната година. Доставките трябва да са съгласно 

наредбата регламентираща програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, като 

не са повече от 10 на брой в един месец и има минимум 4 различни, плодове и 

зеленчуци по вид. 

II.1.1) Наименование: "Училищно мляко“. Периодични доставки на млечни продукти  

II.1.4) Кратко описание: 

Доставка на млечни продукти в учебното заведение в размер на 50 броя доставки 

за период на учебната година. Доставките трябва да са съгласно наредбата 

регламентираща програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, като не са 

повече от 10 на брой в един месец и има минимум 3 различни продукти по вид в 

месеца. 

Задължително да се извърши една доставка на прясно мляко в месеца и минимум 

50% от доставките за година да са прясно мляко или кисело мляко. 

 

3. Допълнителна информация и изисквания към заявителите 
 

 Прогнозната бройка на децата/учениците в учебното заведение е в размер на 50 броя 

 Доставки ще се извършат за учебните 2019_2020, 2020_2021 и 2021_2022 години 

 Максимален брой доставки по програмата „Училищен плод“ са 46 в рамките на всяка учебна 

година, разпределени по месеци 

 Максимален брой доставки по програмата „Училищно мляко“ са 50 в рамките на всяка 

учебна година, разпределени по месеци 

 Да се предоставят регистрационни номер на транспортни средства по чл. 10, ал. 4 – за схема 

Училищно мляко. 

 Да се предоставят регистрационни номера на обекти за производство или търговия с храни 

по чл. 12 от Закона за храните. 
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 Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискванията по 

чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведение от земеделски стопани – за 

схема Училищен плод 

 Изискване за предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на 

млечни продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“ 

 Изискване за предоставяне на договор, предварителен договор или писмо за намерение за 

доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвеждат продукти, 

отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявители по чл. 13, ал. 1, т. 2 и т. 3 по схема 

„Училищно мляко“ 

 Изискване за предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които 

ще бъдат доставяни по програмата „Училищно мляко“ 

 
4. Заключителни разпоредби 

 Предложения, постъпили извън посочения срок, няма да бъдат разглеждани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Възложител: 

 

Директор  
Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
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