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ЗАПОВЕД 

 № 178/17.05.2019 г. 

 

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

образование, чл.13г., 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", приета с ПМС №251 

от 27.09.2016г., изменена и допълнена с ПМС №32/22.02.2019 и ПМС 

№38/01.03.2019г.и след проведена процедура по избор на заявител по чл.13б и чл. 13в 

от цитираната Наредба, въз основа на представено мотивирано предложение от 

комисия за избор на заявител, определена със заповед № 173/10.05.2019г. и предвид 

цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 

доставка на продукти по схемата 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 
 

1. За избран заявител по схема „Училищен плод“ – „ШОГУН“ ЕООД – 

гр.Русе, 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 доставка на продуктите по 

схема „Училищен плод“ за нуждите на ОУ “Христо Ботев“ – с. 

Ценово, обл. Русе за периода – три учебни години: 2019/2020, 

2020/2021 и  2021/2022 година. Максимален брой доставки, за които 

е избран заявителят, за всяка от трите учебни години – 46 

/четиридесет и шест/ доставки за учебна година. 

 

2. За избран заявител по схема „Училищно мляко“ – „ШОГУН“ ЕООД 

– гр.Русе, 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 доставка на продуктите по 

схема „Училищно мляко“ за нуждите на ОУ “Христо Ботев“ – с. 

Ценово, обл. Русе за периода – три учебни години: 2019/2020, 

2020/2021 и  2021/2022 година. Максимален брой доставки, за които  



 

 


