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София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. 02-955-62-52, факс 02-856-71-79 

П Р О Т О К О Л 

           От проведено заседание на комисия, назначена със заповед № 347/12.02.2020 г. на 
Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, 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, 14.02.2020 г., членовете на комисията:  
Председател: 
1. Иван Велков – зам.-директор АСД. 
Членове: 
1. Орхидея Делиева  - зам.-директор УД; 
2. Мая Алексиева – председател на УН; 
3. Милен Смиленски – ръководител напр. ИКТ. 

 

се запозна с получените в учебното заведение предложения по Схема „Училищен 

плод“ и Схема „Училищно мляко“ и приложените към тях изискани документи. 

 

Първо: Установи се, че: 

1. По Схема „Училищен плод“ са постъпили  4 бр. предложения, а именно: 

1.1. Вхл№2198/05.02.2020 г - ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“ 
1.2. Вх.№2199/05.02.2020 г - „М-Ви Фрукт“ ЕООД 
1.3. Вхл№2212/06.02.2020 г - ЕТ „Лори – Силвия Симеонова“ 
1.4. Вх.№ 2318/13.02.2020 г  - „Кенто Комерс“ ЕООД 
 

Представените предложения съдържат  изискуемите документи, съгласно 

обявлението за процедурата по набиране на предложения. 

Разглеждането на предложенията по схема „Училищен плод“ установява, че подходящ 

кандидат за заявител с пълен комплект документи и отговарящ на всички критерии  е ЕТ 

„Зоров 91- Димитър Зоров“ 

За избор на заявител по схемата „Училищен плод“ избираме фирма ЕТ „Зоров 91- 

Димитър Зоров“ , която е доказала във времето своите възможности в организацията, 

логистиката, контрола и прецизността, с която работи. Към момента фирмата има 
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действащи договори в 37броя училища и детски градини.  Осъществява доставките , като 

заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в 25 столични училища за 

настоящата учебна година. Фирмата е запозната със спецификата на доставката, 

изискванията, времевия диапазон и има необходимия ресурс и опит да се справи. 

Въз основа на тези аргументи, 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“: ЕТ „Зоров 91- Димитър 

Зоров“ 

Второ: Установи се, че: 

2. По Схема „Училищно мляко“ са постъпили  4 бр. предложения, а именно: 

2.1. Вхл№2198/05.02.2020 г - ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“ 
2.2. Вх.№2199/05.02.2020 г - „М-Ви Фрукт“ ЕООД 
2.3. Вх.№2213/06.02.2020 г  - „МИЛКИ ГРУП БИО“ ЕАД 
2.4. Вх.№ 2318/13.02.2020 г  - „Кенто Комерс“ 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 ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“. 

Комисията се спря на фирма ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“, тъй като тя е една от най-

големите фирми за производство на мляко и млечни продукти. Утвърдена е от години в 

областта на преработката и производството на мляко. Към момента фирмата има 

действащи договори по схемата в 379 броя училища и детски градини. Притежава 

необходимите сертификати и произвежда мляко и млечни продукти по БДС стандарт, 

каквито са необходими за прилагането на схемата „Училищно мляко“. Нейно 

производство са млеката и млечните продукти с търговската марка „Пършевица“, които 

ние от комисията одобряваме като вкус и качество. 

Въз основа на тези аргументи, 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“ ЕТ „Зоров 91- Димитър 

Зоров“. 

След извършване на описаните действия, в изпълнение на чл. 13 г ал. 2 и сл. на Наредба 
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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 № 347/12.02.2020 г. за назначаване на настоящата комисия 

и въз основа на изложените мотиви комисията,  

 

РЕШИ: 

 

Предлага на Директора на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ да определи за заявител: 

 

- по Схема „Училищен плод“ - ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“.; 

- по Схема „Училищно мляко“ - ЕТ „Зоров 91- Димитър Зоров“.; 

 

  Членове на комисията: 

 

Комисия: 
1.Иван Велков - председател                               ………. 

       /Подпис/ 
Членове:  
1.Орхидея Делиева                         ………. 

       /Подпис/ 
 
   2.Мая  Алексиева                                                  ………. 
       /Подпис/ 
 

3.Милен Смиленски    ………. 
       /Подпис/ 
 
 


