
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 

№ 342/06.02.2020 г. 

 

На основание чл.258, ал. 1, чл 259, ал.1 от ЗПУО, чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП и ВПУЦОП, 

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" и във връзка с необходимостта от 

провеждане на вътрешна процедура за възлагане на поръчка чрез събиране на оферти за 

избор на изпълнител с предмет: доставка на продукти по „Схема "Училищен плод" и 

Схема "Училищно мляко"  за учебната 2019/2020. 

 

НАЗНАЧАВАМ: 

 

Комисия в състав: 

Председател: 

1. Елена Петрова Шентова Цанкова – старши учител 

Членове: 

1. Светлана Константинова Ганчева учител 

2. Зоя Кирилова Иванова – старши учител  

със следните задължения:  

Комисията в срок до 3 работни дни след изтичане срока за набиране на 

предложения за заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да: 

- разгледа постъпилите предложения и извърши избор на заявител съобразно 

изискванията на Наредбата.  

- да изготви и ми представи писмено мотивирано предложение за избор на заявители по 

всяка от схемите "Училищно мляко" и „Училищен плод“,  при спазване на 

изискванията на Наредбата. 

Определям за дата за публично отваряне на офертите на 10.02.2020 г. в 

14:00 часа. 

5. В срок до 2 работни дни от датата на отваряне на офертите комисията да 

изготви протокол за оценка на получените предложения и доклад за извършената 

работа, които да ми се представи за утвърждаване по съответния ред. 
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Задължавам членовете на комисията да попълнят приложената към настоящата заповед 

декларация за конфиденциалност и липса на свързаност. 

Заповедта да се сведе до знанието на определените лица за сведение и изпълнение.  

Задължавам отговорника по процедурата – Ива Крумова Миндизова, след 

утвърждаването на документацията от мен , да предаде същата за публикуването на 

документите в профила на купувача в сайта на 130. IУ.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

 

ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА .................................... 

/Директор на 130. СУ „Стефан Караджа”/ 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕД № ……………../…………….г.:  

Елена Петрова Шентова Цанкова - …………………………….. 

Зоя Кирилова Иванова – ……………………….  

Светлана Константинова Ганчева - .............................. 

 


