
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХАН АСПАРУХ” -  ГРАД ДОБРИЧ
9300 Добрич. ЖК “Д обротица” № 12, тел.:603 022. 

e-m ail hanasparuh .dobrich@ abv .bg ; w w w .hanasparuh .com

ЗАПОВЕД
№28

от 08.10.2019 г.
На основание чл. 1 Зг 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" и представено 

мотивирано предложение от назначената със Заповед № 25 / 01.10.2019 г. комисия за 

разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема 

"Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",

1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите 

по посочените схеми в „ЕКОХРАНИ“ ЕООД за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 

учебни години, обявявам за определени следните заявители:

1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ -  „ЕКОХРАНИ“ ЕООД, с 

максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ -  „ЕКОХРАНИ“ ЕООД , с максимален 

брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2. На основание чл. 1 Зг, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана 

на интернет страницата на учебното заведение.

3. На основание чл. 1 Зг, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на 

определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях 

документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с 

представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

ОПРЕДЕЛЯМ

л

Дата: 08.10.2019г НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВ
Директор на
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Попълва се служебно

УРН:

У И Н:

Код на учебно заведение: I I I I  I I  I 
Печат

ДЕКЛАРАЦИЯ

(по чл. 14, 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" от учебното 

заведение, което е представлявано от заявител по чл.13, ал.1, т.2-4 от същата
наредба)

Днес 09.10. 2019 г. подписаният/та/ Невяна Андреева Люцканова
(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си на д и ректор наОУ „ Х а н  А с п а р у х ” гр. Добрич
ЕИК/БУЛСТАТ: 0 0 0 8 4 7 3 8 3
А д р е с  (населено място. ПК. Област, Община, Улнца№): гр. Добрич, 9300, обл. Добрич,
общ. Добрич, жк. „Добротица” №12 
КоНТаКТИ (тел., факс, e-mail, лице за контакт): 0 8 9 5 5 5 6 7 5 2  
e - ma i l :  h a n a s p a r u h . d o b r i c h @ a b v . b g
Код на учебното заведение: 8 0 0 0 0 9

Брой деца в учебното заведение, попадащи в целевата група: 208 бр.

(целевата група обхваща деца от I до подготвителна група включително в детските 
градини, както и ученици от подготвителен до IVклас включително)

Заявител/Доставчик, чрез който ще участвам в:

Е  схема „ Училищен плод ”

Е схема „ Училищно мляко “

„ Е К О Х Р А Н И ” Е О О Д
(име на заявителя)

В съответствие с изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2016/247 от 
17 декември 2015 година, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 
2016 година, и 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", от името на:

О У  „ Х а н  А с п а р у х
(име на учебното заведение)
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СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ със следното:
1) при поискване от служители на Държавен фонд ’’Земеделие” да предоставям 

допълнителни документи, свързани с прилагането на схемите;

2) да осигуря достъп за проверки от служители на Държавен фонд „Земеделие”, които 
имат за цел преглед на отчетността, както и за физически проверки;

3) при поискване от служители на ДФ „Земеделие” да предоставям в срок 
информацията, която е необходима за мониторинг на прилагането на схемите;

4) да контролирам доставяните продукти да отговарят на изискванията на чл. 9 и чл. 10 
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";

5) да не използвам продуктите, предоставени по схема "Училищно мляко", за приготвяне 
на други ястия с добавена сол и растителна мазнина и да не ги включва в състава на 
топлинно обработени продукти;

6) да раздавам плодовете и зеленчуците отделно от другите храни, в деня на доставката, 
в подходящо време между основните хранения, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 5 -  
7 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";

7) да раздавам млякото и млечните продукти, съгласно изискванията на чл. 11 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 в съответствие със срока на годност на 
продуктите;

8) всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество продукти, съгласно 
размера на порциите, определени в Приложение № 2, и количествата, определени в 
Приложение № 4 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";

9) да предоставям продукти по схемите само на включени в групата деца или ученици в 
класа, които отговарят на изискванията на чл.8 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", когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден 
количества плодове и зеленчуци ще разпределям между присъстващите в групата 
деца или в класа ученици, а доставените мляко и млечни продукти разпределям между 
присъстващите деца или ученици в ден, различен от деня на доставката;

10) да поставям на добре видимо място около главния вход на учебното заведение плакат 
по чл. 12, ал. 3, т. 1 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";

11) да информирам родителите за значението на предоставяните продукти по схемите 
при изграждане на навици за здравословно хранене на техните деца;

12) да прилагам поне една съпътстваща мярка, съгласно чл. 7 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";



Д Е К Л А Р И Р А М ,  Ч Е  СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:

Държавен фонд "Земеделие" -  Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на 
лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан 
в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по 
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по 
Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните 
плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с 
прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското 
законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по 
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или 
упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично 
съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории 
лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, 
ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по 
съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за 
упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, 
данни от лична карта (паспортни данни).

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не 
разглежда документите.Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него 
лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при 
условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Дата:09.10.2019г.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Държавен фонд "Земеделие" -  Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на 
лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан 
в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.

ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по 
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по 
Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани с директните 
плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с 
прилагането й, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското 
законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.

Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по 
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или 
упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично 
съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории 
лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, 
ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по 
съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за 
упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена, ЕГН, 
данни от лична карта (паспортни данни).

При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не 
разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се 
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в 
ЗЗЛД.


