
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ИВАН  ВАЗОВ" 

ЗАПОВЕД  
№  169 

Русе, 08.10.2019 г. 

На  основание  чл. 258, ал. 1 и  чл. 259, ал. 1 от  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, чл. 31, ал. 1, т. 2, т. 25 от  Наредба  №  15/22.07.2019 г. за  
статута  и  професионалното  развитие  на  учителите, директорите  и  другите  
педагогически  специалисти, чл. 13 г, ал. 3 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" , с  оглед  осигуряване  прилагането  на  схемите  за  предоставяне  на  плодове  и  
зеленчуци  и  на  мляко  и  млечни  продукти  в  ОУ  „Иван  Вазов" - Русе, код: 1806106 
по  Схема  „Училищен  плод" и  Схема  „Училищно  мляко" за  2019-2020, 2020-2021 
и  2021-2022 учебни  години, след  проведена  процедура  за  избор  на  заявител, въз  
основа  на  Протокол  с  мотивирано  предложение  с  дата  08.10.2019 г. от  комисия  за  
извършване  на  избор  на  заявител  по  схемите  

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. За  избран  заявител  по  Схема  „Училищен  плод" - 	ЕООД  - заявител  по  
чл. 13, ал. 1, т. 2 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  "цчилищен  плод" и  Схема  "Училищно  мляко", за  извършване  на  
доставка  на  продуктите  по  схема  „Училищен  плод" за  нуждите  на  ОУ  „Иван  
Вазов" - Русе  за  2019-2020, 2020-2021 и  2021-2022 учебни  години. 
2. За  избран  заявител  по  Схема  „Училищно  мляко" - 	ЕООД  - заявител  
по  чл. 13, ал. 1, т. 2 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", за  извършване  на  
доставка  на  продуктите  по  схема  „Училищно  мляко" за  нуждите  на  ОУ  „Иван  
Вазов" - Русе  за  2019-2020, 2020-2021 и  2021-2022 учебни  години. 
3. Максимален  брой  доставки, за  които  са  избрани  заявителите  са  50 /петдесет/ 
доставки  за  всяка  от  трите  учебни  години. 
4. Избраните  заявители  по  Схема  „Училищен  плод" и  Схема  „Училищно  мляко" ще  
извършват  доставки  на  продуктите  по  съответната  схема  след  получаване  на  
одобрение  от  ДФ  „Земеделие" по  съгласуван  с  директора  на  училището  график. 
Настоящата  заповед  да  бъде  предадена  на  избрания  заявител  по  съответната  схема, 
както  и  да  бъде  публикувана  на  интернет  страницата  на  училището. 
Контрол  по  изпълнеііие  на  заповедта  възлагам  на  Елена  Петкова  - ЗДУД. 
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