
Детска градина №1 ,, Здравец“ -  гр.Кубр ат, 

община Кубрат, област Разград 

Ул. „Васил Левски” № 24, тел.: GSM- 0879918146

З А П О В Е Д  

№ 377/ 04.09.2019 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 т.28 и т.34 от Наредба №15/22.07.20 и)г. 
и Протокол на комисията, съставена по заповед №.376/03.09.2019г. на директора на

ДГ№ 1”3дравец”-гр. Кубрат

Определям заявител по Схема „Училищен плод” :

На основание чл. 1 Зг, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за 
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведен! я -  
Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.20; г.,
обн., ДВ. бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила 
от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила 
от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 
г., в сила от 20.06.2018 г„ бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 
г.. в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за 
предоставяне на плодове и зеленчуци в Учебно заведение:*ДГ „Здравец” гр. Кубрат, по Схема 
„Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 2021/2022г. от 
15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид цялата документации на 
процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по 
схемата, с настоящата

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  Кубрат -

заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за 
предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема „Училищен плод” за 
извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” за нуждите на Учебното 
заведение: ДГ „Здравец” гр. Кубрат, за периода -  трите учебни години 2019/2020г.; 
2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  46 
/четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредба' а.

Анелия Димитрова 

Директор на ДГ №1 „Здравец” гр. Кубрат*
w



ДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат, общ. Кубрат ,обл. Разград

ЗАПОВЕД
•4

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод”
*

'«■ № 293 / 04.09.2019 година
*■

На основание чл. 1 Зг, 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”, приета с 
ПМС №251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. 
и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от
5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., 
бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: ДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат, по 
Схема „Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продуктите по схемата, с настоящата

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат, за периода -  
трите учебни години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

vДиана Неделчева .................... А... ^

/подпис.и печат/
Директор на ДГ „Щастливо детство” гр. Кубрат



ДГ „Слънчо” с. Бисерци, общ. Кубрат ,обл. Разград

ЗАПОВЕД
■<

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод” 

*  №188/04.09.2019 година

На основание 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”, приета с 
ПМС №251 от 27.09.2016 г„ обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. 
и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от
5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., 
бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: ДГ „Слънчо” с. Бисерци, по Схема 
„Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продуктите по схемата, с настоящата <

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Слънчо” с. Бисерци, за периода -  трите учебни 
години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение цо чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

Несрин Салиева

щ

Директор на ДГ „Слънчо” с. Бисерци



'

ЗАПОВЕД
ЧЧ

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод” 

№ .. М. 7.,.... / 04.09.2019 година

ДГ „Пролет „с. Севар ,общ. Кубрат ,обл. Разград

г

На основание 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”, приета с 
ПМС № 251 от 27.09.2016 г„ обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. 
и дои., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г„ бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от
5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., 
бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: ДГ „Пролет” с. Севар, по Схема 
„Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продутстите по схемата, с настоящата ,

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Пролет” с. Севар, за периода -  трите учебни 
години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

Ергюлер Али
/подпис и печат/

Директор на ДГ „Пролет” с. Севар



ДГ „Първи юни” с. Юпер, общ. Кубрат ,обл. Разград

ЗАПОВЕД

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод’ 

№ . 04.09.2019 година
| I

На основание 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”, приета с 
ПМС № 251 от 27.09.2016 г„ обн„ ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г„ в сила от 4.10.2016 г„ изм. 
и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г„ в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г„ в сила от
5.05.2017 г„ изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г„ изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г„ в сила от 23.05.2018 г„ бр. 53 от 26.06.2018 г„ в сила от 20.06.2018 г„ 
бр.97 от 23.11.2018 г„ бр. 18 от 1.03.2019 г„ изм., бр. 19 от 5.03.2019 г„ в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: ДГ „Първи юни” с. Юпер, по Схема 
„Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продуктите по схемата, с настоящата

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: ДГ „Първи юни” с. Юпер, за периода -  трите 
учебни години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

Душка Петрова

Директор на ДГ „Първи юни” с. Юпер



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ул. „Н. Парапунов“ №2
код 7344, с. Равно, общ. Кубрат, обл. Разград
моб. тел.: 0878684431

ЗАПОВЕД

№ 117 / 04*09.2019 година
%
%

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод”
ф

На основание чл. 1 Зг, 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”, приета с 
ПМС №251 от 27.09.2016 г„ обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. 
и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от
5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., 
бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: НУ „ Св.Паисий Хилендарски” с. Равно, 
по Схема „Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продуктите по схемата, с настоящата

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: НУ „ Св.Паисий Хилендарски” с. Равно, за периода 
-  трите учебни години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

ну „св. Па и с и й  Хи л е н д а р с к и *
е. РАВНО община КУБРАТ 

Иаа. ш

Юмюгюл Юмук
/подпис и печат/

Директор на НУ „ Св.Паисий Хилендарски” с. Равно



ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Бисерци, общ. Кубрат ,обл. Разград

I

ЗАПОВЕД

за определяне на заявител по Схема „Училищен плод”

04.09.2019 година

На основание 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”, приета с 
ПМС .У 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. 
и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от
5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от
25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., 
бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от
5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне 
на плодове и зеленчуци в Учебно заведение: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Бисерци, по Схема 
„Училищен плод”, за периода -  три учебни години: 2019/2020 г.; 2020/2021г.; 
2021/2022г. -  от 15 септември до 31 май за извършване избор на заявител, и предвид 
цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за 
доставка на продуктите по схемата, с настоящата

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” -  ПК „Наркооп” -  

Кубрат -  заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на 
схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения -  Схема 
„Училищен плод”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” 
за нуждите на Учебното заведение: ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Бисерци, за периода -  трите 
учебни години 2019/2020г.; 2020/2021г.; 2021/2022г.

Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за учебната година -  
46 /четиридесет и шест/ доставки.

2. Избраният заявител по Схема „Училищен плод” ще извършва доставките на 
продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от 
Наредбата.

Димитричка Георгиева 

Директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.
пие и 

исерци
гечат/


