130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”
гр. София, район Подуяне
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg

ЗАПОВЕД
№362/14.02.2020 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 13б, т.3 , чл.13г 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 по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно
мляко“ изменена и допълнена Съгласно постановление МС № 32 от 22.02.2019 г.,
обнародвано в държавен вестник брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление МС № 38
от 01.03.2019 г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение
и допълнение 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 по Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ приета с постановление № 251 на МС
от 2016 г. /обн., ДВ, бр. 77 от 2016г., изм. и доп., бр. 89 от 2016г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и
бр. 43, 53 и 97 от 2018г./ и Протокол на комисията определена с вътрешна заповед №
342/06.02.2020 г. с вх. № 451/12.02.2020 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
За заявител по Схема „Училищен плод“ за втория учебен срок на учебната
2019/2020 година , фирма ЕТ „Лори - Силвия Симеонова“ с ЕИК BG 121579557.
Избраният заявител да извърши доставки на съответните продукти до максималния брой
доставки на месец за втория срок научебната 2019/2020г., съгласно чл.9, а.1 от Наредбата.
Настоящата заповед да бъде изпратена на избрания заявител по схемата от
председателя на комисията и да бъде публикувана на интернет страницата на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ....................................
/Директор на 130. СУ „Стефан Караджа”/
( подпис, защитен от ЗЗЛД)

130. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА”
гр. София, район Подуяне
ул. Константин Фотинов № 118, тел./факс: 02/847-04-95, ел. поща: coy130@abv.bg

ЗАПОВЕД
№363/14.02.2020 г.
На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 13б, т.3 , чл.13г 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 по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно
мляко“ изменена и допълнена Съгласно постановление МС № 32 от 22.02.2019 г.,
обнародвано в държавен вестник брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление МС № 38
от 01.03.2019 г. обнародвано в Държавен вестник брой №19 от 05.03.2019г., за изменение
и допълнение 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 по Схема
„Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ приета с постановление № 251 на МС
от 2016 г. /обн., ДВ, бр. 77 от 2016г., изм. и доп., бр. 89 от 2016г., бр. 36 и 55 от 2017 г. и
бр. 43, 53 и 97 от 2018г./ и Протокол на комисията определена с вътрешна заповед №
342/06.02.2020 г. с вх. № 451/12.02.2020 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
За заявител по Схема „Училищно мляко“ за втория учебен срок на учебната
2019/2020 година , фирма МИЛКИ ГРУП БИО ЕАД с ЕИК BG 202809846. Избраният
заявител да извърши доставки на съответните продукти до максималния брой доставки
на месец за втория срок научебната 2019/2020г., съгласно чл.9, а.1 от Наредбата.
Настоящата заповед да бъде изпратена на избрания заявител по схемата от
председателя на комисията и да бъде публикувана на интернет страницата на училището.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ....................................
/Директор на 130. СУ „Стефан Караджа”/
( подпис, защитен от ЗЗЛД)

