
ДЕТСКА ГРАДИНА “ЗДРАВЕЦ“   

гр.Кубрат, обл.Разград ,   ул. “Васил Левски” №24  

 Директор:  0879918146;  e-mail: cddgzdravec@mail.bg 

  

  

О Б Я В А 

за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и 

Схема „Училищно мляко“  

в ДГ „Здравец" – гр. Кубрат и бази с.Медовене, с.Точилари, Дряново 

 

   На основание чл. 13б 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“ от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., 

изм. и доп., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. /Наредбата/ , с оглед осигуряване 

предлагането на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни 

продукти в ДГ „Здравец" – гр. Кубрат и бази - код по Админ  - 1711604 по Схема 

„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за три учебни години - 2019/2020 

г.,2020/2021 г.,2021/2022; 

 ОБЯВЯВАМ: 

I.  Откривам процедура  за определяне избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и 

Схема „Училищно мляко“, за нуждите  на учебно заведение : ДГ „Здравец" – гр. Кубрат 

и бази за период от три учебни години - 2019/2020 г.,2020/2021 г.,2021/2022; 

 

   1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема 

„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – 7 календарни дни, считано от дата на 

публикуване  на настоящата обява на интернет страницата на Община Кубрат 

     Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема 

„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ - 03.09.2019 г. включително до 17.00 

часа. 

 Предложения, получени след срока не се разглеждат. 

2. Брой деца в ДГ „Здравец" – гр. Кубрат и бази  - 130  деца. 

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките - три учебни години - 2019/2020 

г.,2020/2021 г.,2021/2022; 

4. Максимален брой доставки  за всяка учебна година: 

4.1. По Схема „Училищен плод“ определеният  за всяка учебна година . 

4.2. По Схема „Училищно мляко“ - определеният  за всяка учебна година . 

II. Изисквания за качество на плодовете и зеленчуците по Схема „Училищен плод" и 

на млякото и млечните продукти по Схема „Училищно мляко": 

mailto:cddgzdravec@mail.bg


1. По Схема „Училищен плод“ се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, 

включени в списъка по приложение № 1а към чл. 9, ал. 1 от Наредбата, от които най-малко 

1/3 от доставките на всеки доставчик да са на продукти, произведени от земеделски стопани, 

регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на 

земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 

2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 

на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 на 

Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2008 г., бр. 

3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 

2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г. и бр. 17 от 2018 г.). 

  Разпределяните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество 

на пресни плодове и зеленчуци съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на 

Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането 

на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и 

зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15.06.2011 г.) и 

на изискванията за безопасност съгласно Закона за храните и нормативните актове по 

прилагането му.   

 Не се допуска разпределяне на генетично модифицирани плодове и зеленчуци.   

  Плодовете и зеленчуците трябва да се съхраняват и подготвят в обекти, регистрирани 

по реда на чл. 12 от Закона за храните, и се доставят в съответствие с изискванията 

на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 

2004 г. относно хигиената на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 

852/2004" (ОВ, L 139 от 30 април 2004 г.), на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно 

хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на Наредба № 6 от 2011 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, 

бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.), наричана по-нататък „Наредба № 8 от 2018 г.". 

  2. По Схема „Училищно мляко" се разпределят мляко и млечни продукти, включени в 

списъка по приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата. 

Млякото и млечните продукти трябва:   

- да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, 

секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 

животински произход (ОВ, L 139/55 от 30.04.2004 г.);   

- да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните 

продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 48 

от 2012 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2013 г. и бр. 39 от 2015 г.), и на чл. 15 от Наредба № 8 от 2018 

г. 

 Всички продукти, разпределяни по Схема „Училищно мляко", трябва да са 

произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС) и да се 

доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост, които 

отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени 

за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, L 338, 

13.11.2004 г.). Неиндивидуалните опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, 

нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за 



приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за 

храните. Продуктите, посочени в т. 1 и 2 от приложение № 3, се доставят в училищата 

в индивидуални опаковки за всеки ученик, независимо дали училищата разполагат с 

помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 

12 от Закона за храните. Прясното пастьоризирано мляко се доставя в индивидуална 

опаковка, обезпечаваща сигурността, хигиената и консумацията от ученика, чрез 

контрол на количеството на течността.   

Доставяните млека и млечни продукти трябва:   

- да са етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните 

на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на 

Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 

Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 

2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 

304/18 от 22.11.2011 г.);   

- да носят идентификационна маркировка в съответствие с приложение II, раздел 

I от Регламент (ЕО) № 853/2004;   

- да са придружавани по време на доставката и транспортирането от документ съгласно 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно 

изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) № 178/2002 на 

Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход (ОВ, L 242/2 

от 20.09.2011 г.). 

Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител трябва да са прясно пастьоризирано мляко 

или кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко. 

Когато доставчик по Схема „Училищно мляко" е производител, той доставя по схемата само 

продукти, които са произведени от него. 

III. Изисквания към заявителите: 

1. Всеки заявител трябва да разполага с минимум един обект за производство и/или за 

търговия (на едро) с храни, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните, от Българска 

агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ). 

Забележка: 

В случай, че обекта за производство и/или търговия с храна не е собствен, срокът на 

договора за ползване на обекта под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-

кратък от срока за изпълнение на доставките по Схема „Училищен плод“ и Схема 

„Училищно мляко“ – до 3 г. 

2. За Схема „Училищен плод“ всеки заявител трябва да представи договор, предварителен 

договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1  от Наредбата за 

доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани 

по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в 

който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин. 

3. За Схема „Училищно мляко": 



3.1. Всеки заявител трябва да разполага с минимум едно транспортно средство, разполагащо 

с устройства за поддържане на температурен режим, който осигурява поддържане на 

хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г" от Регламент (ЕО) № 852/2004. 

Забележка: 

В случай, че транспортното средство не е собствено, срокът на договора за ползването му 

под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на 

за изпълнение на доставките по Схема „Училищно мляко" – до 3 г. 

 3.2. Всеки заявител следва да предостави: 

- копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще 

бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко"; 

- мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които 

отговарят на изисквания на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата 

3.3. Заявители - еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели 

задължение към едно или повече учебни заведения по Схема „Училищно мляко", следва да 

представят договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и 

млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията 

на чл. 10 от Наредбата. 

3.4.  Заявители - производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, 

които имат одобрени обекти по чл. 10, ал. 3 от Наредбата, следва да представят писмо за 

намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на 

изискванията на чл. 10 от Наредбата. 

   Съгласно изискванията на чл. 13б 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“ настоящото обявление да се публикува 

на интернет страница на Община Кубрат 

 

 

 

 


