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От проведено

заседание

на

комисия,

/

назначена

~

~

2019 г.

със заповед

№

337/03.05.2019 г. на Директора на 148 ОУ „Професор доктор Любомир Милетич",
във връзка с провеждана процедура за набиране на предложения за доставка на
продукти по Схема „Училищен плод" и Схема „Училищно мляко" и избор на
заявители.
Днес, 16.05.2019 г., членовете на комисията:
а/ Цветелина Влайкова - ЗАС в 148 ОУ „Професор доктор Любомир
Млиетич" - председател;
6/ Илонка Генкова - старши учител в начален етап в 148 ОУ „Професор
доктор Любомир Милетич" - член;
в/ Теодора Малинова - старши учител в начален етап в 148 ОУ „Професор
доктор Любомир Милетич" - член;

се запозна с получените в учебното заведение предложения по съответните
училищни схеми и приложените към тях изискани документи.

Първо: Установи се, че:
1. По Схема „Училищен плод" са постъпили 3 /три/ бр. предложения, а
именно:
1.1.

ЕТ „Зоров 91 - Димитър Зоров"

1.2.

„Вили М - Вили Самарова" ЕООД.

1.3.

„Палма Сто" ЕООД

Представените

предложения

съдържат

всички

изискуеми

документи,

съгласно обявлениетоза процедурата по набиране на предложения.
1.4.

Разглеждането на предложенията по схема „Училищен плод"

установява, че подходящ кандидат за заявител е „ПАЛМА СТО" ЕООД.
Мотиви:
1

1.1.

Комисията взе предвид досегашната училищна практика и опит в
доставката, подготовката и раздаването на продуктите по схемата,
както и възможностите и опита на кандидатите за заявители. Считаме,
че най-рационално за учениците до 4-ти клас, е да ползват Схема
„Училищен

плод" чрез

посочения

по-горе

заявител.

Той

има

възможностите, капацитета и необходимия подход към изпълнение на
дейностите, изпълнявани по схема „Училищен плод". Друг мотив за
избора на комисията е, че този участник обслужва училищния стол и
осигурява обяд за целевата група - учениците от 1 до 4 клас. Това
гарантира

обстоятелство

безпроблемното

и

предоставяне

съхранение на доставяните плодове, както и разпределението им

между учениците. Предложеният за заявител кандидат отговаря на
всички задължителни разпоредби 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", като е представил документи, които
удостоверяват възможността му да доставя продукти. Разполага с
регистрирана по чл. 12 от Закона за храните база. Документално

потвърждава възможността да осиryри минимум 1/3 от доставките да
са продукти на земеделски стопани. Разполага с регистрирани по чл.
12 от ЗХ транспортни средства и се е доказал в работата с училището
като добросъвестен и коректен изпълнител. В случай, че същия бъде
определен за доставчик, ще може да съвместява материалната база
и персонала за извършването на тази обичайна за него дейност. Няма
да

се

размива

количеството

на

и

прехвърля

доставяните

отговорността
продукти

за

между

качеството
доставчик

и

или

производител от една страна и раздаващ продуктите от друга страна.
Въз основа на тези арryменти, като прецени съответствието на
предложенията с изискванията 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", комисията предлага на директора
на училището да избере за заявител по схема „Училищен плод"
„ПАЛМА СТО" ЕООД.
2

Второ: Установи се, че:
2. По Схема „Училищно мляко" са постъпили 3 /три/ бр. предложения, а
именно:
2.1.

ЕТ „Зоров 91 - Димитър Зоров"

2.2. „Вили М - Вили Самарова" ЕООД.
2.3. „Палма Сто" ЕООД
Представените

предложения

съдържат

всички

изискуеми

документи,

съгласно обявлението за процедурата по набиране на предложения.
Разглеждането на предложенията по схема „Училищно мляко" установява, че
подходящ кандидат за заявител е ,,ПАЛМА СТО" ЕООД.
Мотиви:
Комисията взе предвид досегашната училищна практика и опит в доставката,
подготовката и раздаването на продуктите по схемата, както и възможностите и
опита на кандидатите за заявители. Считаме, че най-рационално за учениците
до 4-ти клас, е да ползват Схема „Училищно мляко" чрез посочения по-горе
заявител. Той има възможностите, капацитета и необходимия подход към
изпълнение на дейностите, изпълнявани по схема „Училищен мляко". Друг мотив
за избора на комисията е, че този участник обслужва училищния стол и осигурява
обяд за целевата група - учениците от 1 до 4 клас. Това обстоятелство гарантира
безпроблемното предоставяне и съхранение на доставяните млечни продукти,
както и разпределението им между учениците. Предложеният за заявител
кандидат отговаря на всички задължителни разпоредби 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", като е представил документи, които удостоверяват
възможността му да доставя млечни продукти. Разполага с регистрирана по чл.
12 от Закона за храните база. Документално потвърждава възможността да

осигури доставките от български производител, чиято продукция е регистрирана
по БДС. Разполага с регистрирани по чл. 12 от ЗХ специализирани транспортни
средства и се е доказал в работата с училището като добросъвестен и коректен
изпълнител. В случай, че същия бъде определен за доставчик, ще може да
съвместява материалната база и персонала за извършването на тази обичайна
за него дейност. Няма да се размива и прехвърля отговорността за качеството и
3

количеството на доставяните продукти или срокът на годност между доставчик
или производител от една страна и раздаващ продуктите от друга страна. Въз
основа на тези арryменти, като прецени съответствието на предложенията с

изискванията 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", комисията
предлага на директора на училището да избере за заявител по схема „Училищно
мляко" „ПАЛМА СТО" ЕООД.

След извършване на описаните действия, в изпълнение на чл. 13 г ал. 2 и сл.

на 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", Заповед № 337/03.05.2019
г. за назначаване на настоящата комисия и въз основа на изложените мотиви
комисията,

РЕШИ:

Предлага на госпожа Ани Деянова - директор на 148 ОУ „Професор доктор
Любомир Милетич" да определи за заявител:

- по Схема „Училищен плод" - ,,ПАЛМА СТО ЕООД.;
- по Схема „Училищно мляко" - ,,ПАЛМА СТО" ЕООД;

Членове на комисията:

Цветелина Влайкова

Илонка Генкова
одпис/

Теодора Малинова

~
/Подпис/
4

