
СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ”  
гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mail: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 09-590/25.04.2019 г. 

На основание чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното 

образование, чл. 13г, ал. 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", във връзка с 

мотивирано предложение /Протокол с вх. № АД01-1416/25.04.2019 г./ от комисия за 

разглеждане на постъпилите предложения и извършване на избор на заявител по Схема 

"Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", назначена със Заповед № РД09-

582/18.04.2019 г. на директора 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

Заявители по проведена процедура за набиране на предложения за доставка на 

продуктите по посочените схеми за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години 

в СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица както следва:  

1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ –  ЕТ „Русев И.В. – Иван Русев”;, с 

максимален брой доставки за всяка от посочените учебни години - 46 /четиридесет и 

шест/ бр.; 

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – ЕТ „Русев И.В. – Иван Русев”;, с 

максимален брой доставки за всяка от посочените учебни години - 50 /петдесет/ бр.; 

Избраните заявители по Схема „Училищен плод“ и по Схема „Училищно мляко“ 

ще извършват доставките на продуктите по съответната схема, след издаден акт за 

одобрение по чл. 15, ал.1 от Наредбата от Държавен фонд "Земеделие". 

Заповедта се изготви в 2 /два/ еднообразни оригинални екземпляра.  

Екземпляр от Заповедта да се предаде на определените заявители по съответните 

схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените 

предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. 

Настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното 

заведение в срок до 30.04.2019 от от Виолета Христова Панова-Христова 

 

Нели Атанасова   /  п / 

Директор на СУ ”Вичо Грънчаров” 

Горна Оряховица 
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