
ДЕТСКА ГРАДИНА № 30 “РАДЕЦКИ”
гр. София, ул. "Никола Габровски" № 26, тел: 02/962 47 51

ЗАПОВЕД №151 /14.06.2019 г.

На основание чл.13 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" чл.258 и чл.259 , 
ал.1 от ЗПУО и въз основа на писмено мотивирано 
предложение от комисия назначена със Заповед N2 150 от 
11.06.2019 г. за избор на заявител по Схема „Училищен плод" и 
Схема „Училищно мляко" , за учебните 2019/2020г.;2020-2021 
г.;2021-2022г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод" -  „Ради В" 
ЕООД с Вх. № 140 А / 03.06.2019г. -  заявител по чл.3,ал.1,т.2 
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", да извършва доставка на 
продуктите по схема „Училищен плод" за нуждите на ДГ № 
30„Радецки" за учебните 2019/2020г.;2020/2021г.;2021/2022 
г.

2. Максимален брой доставки, за които е избран заявител 46 
/четиридесет и шест/.



3. ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко"- „Ради В „ 
ЕООД с Вх. № 140А/03.06.2019 г.- заявител по чл.13,ал.1,т.2 
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", да извършва доставка на 
продуктите по Схема „Училищно мляко „ за нуждите на ДГ 
№ 30 „Радецки" за учебните 2019/2020г;2020/2021г и 
2021/2022 г.

4. Максимален брой доставки, за които е избран заявителя е 
50 /петдесет/.

5. Избраният заявител по Схема „Улищен плод" и Схема 
„Училищно мляко" ще извършва доставките на продуктите 
след получаване на одобрение по чл.15,ал.1 от Наредбата.

Настоящата Заповед да бъде предоставена на избрания
заявител и да бъде публикувана на сайта на ДГ № 30.

Дире

Запознат със заповедта:

„Ради В „ ЕООД


