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П Р О Т О К О Л

От проведено заседание на комисия, назначена със заповед № 518/26.04. 2Q22 г. на 

Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, във връзка с избор на заявител за доставка 

на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Днес, 29.04.2022 г., членовете на комисията

а/ Орхидея Делиева -  заместник-директор

б/ Милен Смиленски -  ръководител ИКТ

в/ Мая Алексиева -  председател на училищното настоятелство

се запозна с получените в учебното заведение предложения по съответните 

училищни схеми и приложените към тях изискани документи.

Първо: Установи се, че:

1. По Схема „Училищен плод“ са постъпили 2 /два/ бр. предложения, а именно

1.1. ЕТ „Зоров 91 - Димитър Зоров“

1.2. „M-Ви Фрукт“ ЕООД

Представените предложения съдържат всички изискуеми документи, съгласно 

обявлението за процедурата по набиране на предложения.

Разглеждането на предложенията по схема „Училищен плод“ установява, че подходящ 

кандидат за заявител е ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“

Мотиви:

Комисията взе предвид досегашната училищна практика и опит в доставката, 

подготовката и раздаването на продуктите по схемата, както и възможностите и опита на 

кандидатите за заявители.

Считаме, че най-рационално за учениците от 1. до 4. клас е да ползват Схема „Училищен 

плод“ чрез посочения по-горе заявител. Той има възможностите, капацитета и 

необходимия подход към изпълнение на дейностите, изпълнявани по схема „Училищен 

плод“, както и да изпълнява съпътстващата мярка за предоставяне на пчелен мед.

Друг мотив за избора на комисията е, че този участник е обслужвал училището в
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предходните две години и имаме изключително добри наблюдения, относно качеството 

и отговорността към дейността. След направено допитване до родители и ученици 

повече от 90% дават отлична оценка на продуктите, които са получавали през учебната 

година.

Предложеният за заявител кандидат отговаря на всички задължителни разпоредби на 

Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и 

зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, като е представил 

документи, които удостоверяват възможността му да доставя продукти.

Разполага с регистрирана по чл. 12 от Закона за храните база. Документално потвърждава 

възможността да осигури доставки на продукти от земеделски стопани. Разполага с 

регистрирани по чл. 12 от ЗХ транспортни средства и се е доказал в работата с училището 

като добросъвестен и коректен изпълнител.

Въз основа на тези аргументи, като прецени съответствието на предложенията с 

изискванията на 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", комисията предлага на директора на училището да избере за заявител 

по схема ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“

Второ: Установи се, че:

2. По Схема „Училищно мляко“ са постъпили 2 /два/ бр. предложения, а именно:

2.1. ЕТ „Зоров 91 - Димитър Зоров“

2.2. „M-Ви Фрукт“ ЕООД

Представените предложения съдържат всички изискуеми документи, съгласно 

обявлението за процедурата по набиране на предложения.

Разглеждането на предложенията по схема „Училищно мляко“ установява, че подходящ 

кандидат за заявител е ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“

Мотиви:

Комисията взе предвид досегашната училищна практика и опит в доставката, 

подготовката и раздаването на продуктите по схемата, както и възможностите и опита на 

кандидатите за заявители.

Считаме, че най-рационално за учениците от 1. до 4. клас, е да ползват Схема „Училищно 

мляко“ чрез посочения по-горе заявител. Той има възможностите, капацитета и 

необходимия подход към изпълнение на дейностите по схемата, тъй като е производител 

на млечни продукти и се е доказал в тази област.

Друг мотив за избора на комисията е, че този участник е обслужвал училището в 

предходните две години и имаме изключително добри наблюдения, относно качеството
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и отговорността към дейността, както и одобрението на 90% от родителите и учениците. 

Предложеният за заявител кандидат отговаря на всички задължителни разпоредби на 

Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на мляко и млечни 

продукти в учебните заведения -  Схема "Училищно мляко", като е представил 

документи, които удостоверяват възможността му да доставя продукти.

Разполага с регистрирана по чл. 12 от Закона за храните база.

Разполага с регистрирани по чл. 12 от ЗХ транспортни средства и се е доказал в работата 

с училището като добросъвестен и коректен изпълнител.

Въз основа на тези аргументи, като прецени съответствието на предложенията с 

изискванията на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на 

на мляко и млечни продукти в учебните заведения -  Схема "Училищно мляко", 

комисията предлага на директора на училището да избере за заявител по схема ЕТ „Зоров 

91- Димитър Зоров“

След извършване на описаните действия, в изпълнение на чл. 13 г ал. 2 и сл. на 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", Заповед № 518/26.04. 2022 г за назначаване на настоящата комисия 

и въз основа на изложените мотиви комисията,

Предлага на Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ да определи за заявител:

1. - по Схема „Училищен плод“ - ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“

2. - по Схема „Училищно мляко“ - „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ ЕООД.

Членове на комисията:

РЕШИ:

Милен Смиленски

Орхидея Делиева

Мая Алексиева
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