
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГР. ХАСКОВО 
6300 гр. Хасково, бул."Съединеннс" № 40;тел.038 62 25 24; e-mail:ssmirnenski@abv.bg 

З А П О В Е Д 

№739 /20.08.2019 г. 

На основание чл.13г, ал.1 от 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", 
приета с ПМС №251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ,бр.77 от 4.10.2016 г., в сила от 
4.10.2016 г.,изм. и дои., бр.89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр.36 от 
5.05.2017 г., в сила 5.05.2017 г.,изм., бр.55 от 7.07.2017г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и 
дои., бр.43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр.53 от 26.06.2018 г., в сила от 
20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр.18 от 1.03.2019 г., нзм.,бр.19 от 5.03.2019 г., в 
сила or 5.03.2019 г. /Наредбата/ и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка е мотивирано 
предложение от комисия назначена с моя Заповед № 732/09.08.2019 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М 

1. „БУЛМАШИНЖЕНЕРИНГ" ООД за заявител по Схема „Училищен плод" от 
името на ОУ"Христо Смирненски", гр. Хасково три учебни години, както следва: 
2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години. 

Максимален брой доставки за всяка учебна година по схема „Училищен 
плод" - не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година, съгласно 
чл. 9, ал. 1 от Наредбата. 

2. „МИЛКИ ГРУП БИО"ЕАД за заявител но Схема „Училищно мляко" от името 
на ОУ"Христо Смирненски", гр. Хасково три учебни години, както следва: 2019/ 
2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години. 

Максимален брой доставки за всяка учебна година но Схема „Училищно 
мляко" - не повече o r 50 /петдесет/ доставки за учебна година, съгласно чл. 11, ал. 
1 от Наредбата. 

Настоящата заповед да бъде връчена на избраните заявители и публикувана на 
сайта на училището. fir 

Директор: 
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