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Приложение №1 
 
 

схема „Училищен плод” 

 

схема „Училищно мляко“ 

 
/отбелязва се със знак „Х” в съответното квадратче по коя схема се представя предложението/ 

 
 
ДО ДИРЕКТОРА 
 
НА ДГ ”РАДОСТ” 
 
ГАБРОВО 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
 

за доставка на продуктите  

 

по схемата/схемите ……………………………………………………………………… 

/посочва се схемата/схемите за които се подава предложението/ 
 

от 
 

Наименование                 

на  заявителя 

 

 
 
 

 

ЕИК по Булстат 

 
 

Правно-организационна 

форма: 
 

Седалище и адрес         

на управление: 
 
 

Идент. номер по ДДС: 

 
 

Адрес за 

кореспонденция: 
 

 

Телефон/факс: 

 
 

е-mail: 

 
 

Лице за контакти: 

 
 

 

за доставка на продуктите по съответната схема за нуждите на Учебното заведение:  

 

…...................................................……………………………………...............……………. 

 

за периода на трите учебни години: 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 година.    

 

 

С настоящото предложение заявяваме участие в откритата процедура за 

определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно 

мляко”. 
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 
1. Представляваното от мен лице-заявител е в състояние, готовност и с 

настоящото заявява  желание  за изпълнение /извършване/ на доставки на продукти по 

съответната схема в пълен обем, с необходимото качество и количество, брой, 

разпределение, график, в съответствие със законовите изисквания.  
2. Срок за изпълнение на доставките – Доставките ще бъдат извършвани през 

следните учебни години – 2019/2020г., 2020/2021г. и 2021/2022г., в периода от 15 

септември до 31 май на всяка от трите посочени учебни години. 

3. Място на извършване на доставките – …………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

4. След определянето ни за избран заявител по съответната схема, ще 

предприемем съответните действия за одобрение от Държавен фонд „Земеделие”, при 

условията и по реда 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” и Схема „Училищно мляко”. 

5. Ще извършваме доставки на продуктите по съответната схема след 

одобрението ни по чл. 15, ал. 1 от Наредбата. 

6. Задължаваме се като определен заявител за доставка на продуктите по 

съответната схема да изпълняваме всички изисквания съгласно 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”.  

7. Срок на валидност на настоящото предложение – 60 /шестдесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за набиране на предложения. В случай, че бъдем 

определен /избран/ и одобрен заявител, приемамe да се считамe обвързани от 

задълженията и условията, поети с предложението до изтичане на тригодишния срок за 

изпълнение на съответните доставки. 

8. Имаме опит в прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно 

мляко”, както следва:.................................................................................................................. 

.................................…………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................

/посочва се опитът – на база брой учебни години, в които заявителят е извършвал 

доставки по схемите и брой обекти /учебни заведения/, за които е извършвал доставки 

по схемите/, както и прилагаме доказателства за удостоверяване на опита /ако 

заявителят има такъв опит и желае да се ползва от това преимущество/. 

 

Прилагаме  копия на документи, в съответствие с изискванията на 
Обявлението на учебно заведение ……………………………………………… 

 

 

 

Дата:  ...........……... 2019 г.   С уважение:  ……............……………….  

                                                                                                                    /подпис и печат/ 

 

      ………………………………..….. 
        /трите имена/ 
 

      ……………………………………. 
                   /длъжност/ 
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