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О Б Я В А 

Уважаеми родители, 

Уведомяваме ви, че се очаква на 04.05.2020 г. да се предоставят продукти в 

училището по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на учениците в условията на 

извънредно положение. 

За целта класните ръководители направиха проучване кои желаят да получат 

доставените количества продукти. Установи се, че малко повече от половината искат да 

получат предоставените храни. 

Съгласно чл. 14, ал. 2, т. 4 и ал. 5, т. 2 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“, директорите на учебните 

заведения предоставят продуктите по схемите само на включени в групата ученици в 

класа. Когато част от учениците отсъстват /в случая няма да дойдат да вземат продуктите/, 

доставените количества се разпределят между присъстващите ученици. 

В духа на посочената наредба и на писмо с изходящ № 01-0400/296 от 14.04.2020 г. на 

изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие за прилагането на схемата за 

училищата при наложените ограничения за функциониране на учебните заведения, в 

условията на обявеното извънредно положение от 13.03.2020 г. в страната, при 

разпределянето на продуктите следва да бъдат прилагани правилата в духа на действащата 

нормативна рамка, а именно: при невъзможност част от учениците от целевата група да 

получат продуктите, е целесъобразно да бъдат разпределени на останалите ученици от 

учебното заведение. По този начин ще бъде запазена целевата група на схемата и изпълнена 

основната цел на схемата – възпитанието на децата в дух на съпричастност към тези, които 

имат нужда. 

Получаването на продуктите ще се извърши по следния начин: 

От 11:30 до 14:30 часа: 

- първите класове на централния вход, като влизат през подлеза и излизат през 

страничния вход на стълбите откъм т. нар. „Докторска градина“ ; 

 

- вторите класове на задния вход, като влизат през входа откъм рампата и излизат 

през страничния вход на стълбите откъм т. нар. „Докторска градина“. 

 

От 14:30 до 17:30 часа: 

- третите класове на централния вход, като влизат през подлеза и излизат през 

страничния вход на стълбите откъм т. нар. „Докторска градина“;  

mailto:vtoro@abv.bg


- четвъртите класове на задния вход, като влизат през входа откъм рампата  и 

излизат през страничния вход на стълбите откъм т. нар. „Докторска градина“ . 

Ако има някаква промяна в графика, ще бъдете уведомени своевременно на сайта на 

училището.   

Уважаеми родители, за всякакви въпроси и предложения осъществявайте контакт с 

класните ръководители на вашите деца. 

 

Милена Ковачева, 

директор 

 


