
 
 
             

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” 
 
 
 
І. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 
 
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на 
схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – 
схема „Училищен плод”, кандидати за участие в схема „Училищен 
плод”, могат да бъдат: 

 учебни заведения; 
 еднолични търговци и юридически лица, които са поели 
задължение към едно  или повече учебни заведения за доставка на 
плодове и зеленчуци по схемата, включително организации на 
производители на плодове и зеленчуци, признати съгласно чл.43 
от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на 
земеделски продукти на  Европейския съюз; 

 общини, за учебните заведения, които се намират на тяхната 
територия; 
 

ІІ. ЦЕЛЕВА ГРУПА 
 
Плодовете и зеленчуците по схемата „Училищен плод” се предоставят 
на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения:  
 

1. Детски градини:  
- деца от ІІІ - та и подготвителна група на държавни, 

общинските и частни детски градини;   
 

2. Училищни заведения: 
-  ученици от подготвителен клас до ІV – ти клас включително, 
на  държавни, общински и частни училища. 
 

Схемата се прилага на територията на цялата страна.  
Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца. 
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УЧЕБНА ГОДИНА 2010 - 2011 

Брой учебни заведения 4119 

Предполагаем бр. учебни заведения, участващи в схемата: 824 

Процент от общия брой училища (%) 20 
Брой седмици (1) 30 
Брой деца в целевата група (2) 320 634 
Честота на раздаване на седмица (3) 2 

Приблизителна стойност на порцията в лв. (4) 0,34 

Разходи за закупуване на плодове и зеленчуци на дете за учебна година 
в лв. 20,53 

Теоретичен бюджет за доставка на плодове и зеленчуци за учебна 
година в лв.(1)х(2)х(3)х(4)         6 582 420,46 

Бюджет за информационни разходи в лв. (3 % от помощта на 
Общността) 164 104,67 

Разходи за оценка в лв. (мах. 10 % от помощта на Общността) 547 015,55 

Национално съфинансиране в лв. (мин. 25%)  1 823 385,17 

Общностно финансиране в лв.(75%) 5 470 155,51 

Национално финансиране за съпътстващи мерки в лв. (15%)  1 094 031,10 

ІІІ. БЮДЖЕТ ЗА СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"   лева 

Прилагането на Схемата се финансира от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, под формата на 
национално съфинансиране и държавна помощ. Общият размер на 
бюджета по схемата е 7 293 540,67 лева. 
 
ІV.  ОПИСАНИЕ НА СХЕМАТА 
 
Кандидатстването по схемата включва следните основни етапи: 
 
Етап І:    ОДОБРЕНИЕ  
 

1. Заявление за одобрение на заявител (от 1 до 30 юни 2010 г.) по 
схемата „Училищен плод”; 

2. Уведомително писмо за отказ/одобрение на заявител; 
3. Акт за одобрение на заявителя, като изпълнител по схема 

„Училищен плод”. 
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От 1 до 30 юни 2010 г. във всички Областни дирекции на Държавен 
фонд „Земеделие” започва приемът на Заявление за одобрение на 
заявител по схема - „Училищен плод” на ЕС. Документите, които 
трябва да съпътстват заявлението са описани в част ІІІ от него 
(документите по образец на Държавен фонд „Земеделие” са: График за 
доставка на пресни плодове и зеленчуци, Декларация за заявител 
учебно заведение, Декларация за заявител ЕТ/Юридически 
лица/Организация на производителите/Общини). 

В едномесечен срок от подаване на Заявление за одобрение на 
заявител, Декларация за поемане на задължения от страна на заявителя 
и всички съпътстващи документи, се изготвя Акт за одобрение на 
заявител, като изпълнител по схема „Училищен плод”. 

 
Етап ІІ:  ДОСТАВКИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

При изпълнение на схемата, децата, попадащи в целевата група 
получават порция от пресни плодове и зеленчуци (Приложение №3 на 
Наредбата) в периода от 15 септември - 31 май, 30 учебни седмици - 
два пъти седмично.  

Плодовете и зеленчуците, включени в Приложение №2 на 
наредбата, касаеща схема „Училищен плод” се предоставят по график в 
зависимост от тяхната сезонност. В графика задължително трябва да 
бъдат включени минимум четири различни продукта от изброените 
плодове и зеленчуци: ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, 
банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици, 
пипер и моркови. 

Забранено е разпределянето в учебните заведения на генетично 
модифицирани плодове и зеленчуци. Съхранението, подготовката и 
предоставянето на децата и учениците е в съответствие с изискванията 
на Закона за храните. 

При изпълнение на схемата, задължително се прилага поне една 
съпътстваща мярка. Съпътстващите педагогически мерки, които 
могат да се прилагат са: посещения в земеделски стопанства, 
отглеждане от учащите се на плодове или зеленчуци, беседи, 
разпространение на брошури и плакати, създаване на интернет 
страници и видеоклипове, организиране на празници игри, викторини, 
изложби и др. 
 
Етап ІІІ:   ОТОРИЗАЦИЯ 
 

1. Заявка за плащане на доставените плодове и зеленчуци през 
отчетния период (от 1-во до 10-то на месеца, следващ отчетния 
период); 
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2. Писмо към изпълнителя за одобрение /отхвърляне на заявка за 
плащане; 

3. Оторизация на плащане по схемата „Училищен плод”.  
 
  Сектор ”Плодове и зеленчуци” на РА изплаща помощ на 
одобрени изпълнители по схемата за извършени 60 на брой доставки на 
пресни плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения в рамките 
на схемата за предлагане на плодове в училищата. 
  Заявка за плащане по образец се подава в срок от 1-во до 10-то на 
месеца, следващ отчетния период в ОД, отдел “ПСМП”  на ДФ 
„Земеделие” по тяхното седалище. Отчетен период е период от 
минимум един месец и не по-голям от три месеца.  

Помощта се изплаща от Разплащателната агенция в срок от три 
месеца от датата на подаване на правилно попълнена и валидна заявка 
за плащане при извършен брой доставки. 
 
ПРОВЕРКИ НА МЯСТО 
 

За всяка следваща учебна година за периода от 1 Август до 31 
Юли броя на проверките на място, съгласно чл. 13, параграф 3 на 
Регламент № 288/2009 обхващат минимум 5% от помощта предоставена 
на национално равнище и 5% от всичките заявители за помощ. 

Когато броят на одобрените заявители е по-малък от 100, 
проверките на място обхващат петима заявители. Когато броят на 
одобрените заявители е по-малък от пет, се проверяват 100% от 
заявителите.  
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Част ІІІ от Заявление за одобрение на заявител 
 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 
ОДОБРЕНИЕ  
 
ЗАЯВИТЕЛЯТ Е УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ: 
1. Заверено копие от заповедта за назначаване на директора на учебното 

заведение;   
2. Заверено копие от документ за самоличност на директора на учебното 

заведение;   
3.  Изрично писмено, нотариално заверено пълномощно в оригинал или заповед от 

кандидата за лицето, упълномощено да подаде документите;  
4.    Заверено копие от личната карта на упълномощеното лице;     
5.    Заверено копие от регистрация по ЕИК/ БУЛСТАТ на заявителя;    
6. График по образец на РА за доставка на плодове и зеленчуци, включващ: 

учебно заведение, видове продукти, дните през които се доставят продуктите и 
броя на доставките;    

7.  Декларация за заявители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за 
прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните 
заведения – схема „Училищен плод” (по образец).  

8.  Копие на удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за 
банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.  

 
ЗАЯВИТЕЛЯТ Е   ЕТ/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ОП/ОБЩИНА: 
1.  Заверено копие от документ за самоличност на законния представител;   
2.  Изрично писмено, нотариално заверено пълномощно в оригинал или заповед от 

заявителя за лицето, подаващо документи;   
3.  Заверено копие от документ за самоличност на лицето, упълномощено да подаде 

документите;   
4. Заверено копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ на заявителя;  
5.  Удостоверение за актуално състояние издадено в шестмесечен срок преди датата 

на кандидатстване в оригинал или нотариално заверено копие, в случай, че 
лицето не е регистрирано в Търговския регистър в Агенцията по вписванията;   

6.  Копие от удостоверение за признаване на организация за производители на 
плодове и зеленчуци (ако е приложимо);  

7. График по образец на РА за доставка на плодове и зеленчуци, включващ: учебно 
заведение, видове продукти, дните през които се доставят продуктите и броя на 
доставките;   

8.  Декларация за заявители по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба за условията и реда 
за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните 
заведения – схема „Училищен плод” (по образец);   

9. Декларация за заявители по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за 
прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните 
заведения – схема „Училищен плод” от всяко учебно заведение, което 
представлява заявителят (по образец).  

10. Копие на удостоверение за открита банкова сметка или 
извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис 
на банков служител.  
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Приложение № 1 от Наредбата 

 

СПИСЪК НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ 
ПРЕДОСТАВЯТ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” 

 
 

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ 

Ябълки 
Круши 
Праскови  
Сливи 
Череши 
Грозде 
Банани 
Мандарини 
Портокали 
Грейпфрути 
Киви 

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ 

Домати 
Краставици 
Пипер 
Моркови 
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 Приложение № 3 от Наредбата 
 

ПОРЦИИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ЕДНО ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК 
 

 

№ Плод/зеленчук Порция за едно дете или ученик 
Минимален 
брой в една 
порция 

Минимално 
тегло (кг.) в 
една порция

ябълки     
  с тегло на плода по-малко или равно на 125 g  2   

1 

  с тегло на плода по-голямо от 125 g 1   
круши     
  с тегло на плода по-малко или равно на 100 g  2   

2 

  с тегло на плода по-голямо от 100 g 1   
3 грозде не по-малко от 150 g *   0,150
4 праскови с минимално тегло на плода 150 g 1   

сливи     
  с тегло на плода по-малко или равно на 60 g  4   

5 

  с тегло на плода по-голямо от 60 g 2   
6 банани с минимално тегло на плода 150 g 1   
7 портокали с минимално тегло на плода 150 g 1   
8 мандарини с минимално тегло на плода 140 g 1   
9 грейпфрут не по-малко от 150 g **   0,150
10 киви не по-малко от 95 g**   0,080
11 череши не по-малко от 150 g *   0,150
12 домати с минимално тегло на плода 100 g 1   

краставици/ 
корнишон 

  
  

  корнишон не по-малко от 100 g**  0.100

13 

  краставица не по-малко от 100 g**  0.100
моркови     
  с тегло на плода по-малко от  150 g ** 1   

14 

  с тегло на плода по-голямо или равно на 150 g** 0,5   
   
15 

Пипер с минимално тегло на плода 80 g* 
1  

 
* брутно тегло в опаковка, в съответствие с изискванията на Закона за храните и 
нормативните актове по неговото прилагане 
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** обелени и нарязани; в училищата се предлагат в опаковка, в съответствие с 
изискванията на Закона за храните и нормативните актове по неговото прилагане 
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Справка за броя на държавните, общинските и частните училища за учебната 2009/2010 
година по области 

 
 

  № Област Брой училища   
  1 Благоевград 121   
  2 Бургас 127   
  3 Варна 106   
  4 Велико Търново 88   
  5 Видин 38   
  6 Враца 68   
  7 Габрово 33   
  8 Добрич 78   
  9 Кърджали 76   
  10 Кюстендил 38   
  11 Ловеч 55   
  12 Монтана 63   
  13 Пазарджик 110   
  14 Перник 39   
  15 Плевен 97   
  16 Пловдив 179   
  17 Разград 56   
  18 Русе 59   
  19 Силистра 44   
  20 Сливен 64   
  21 Смолян 61   
  22 София-град 203   
  23 София-област 105   
  24 Стара Загора 109   
  25 Търговище 47   
  26 Хасково 77   
  27 Шумен 73   
  28 Ямбол 36   
    ОБЩО: 2250   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Справка за броя на държавните, общинските и частните детски градини за учебната 

2009/2010 година по области 
 

  № Област Брой детски градини  
  1 Благоевград 94  
  2 Бургас 107  
  3 Варна 107  
  4 Велико Търново 106  
  5 Видин 57  
  6 Враца 69  
  7 Габрово 29  
  8 Добрич 108  
  9 Кърджали 73  
  10 Кюстендил 34  
  11 Ловеч 56  
  12 Монтана 58  
  13 Пазарджик 66  
  14 Перник 26  
  15 Плевен 111  
  16 Пловдив 176  
  17 Разград 87  
  18 Русе 39  
  19 Силистра 33  
  20 Сливен 63  
  21 Смолян 67  
  22 София-град 206  
  23 София-област 85  
  24 Стара Загора 107  
  25 Търговище 69  
  26 Хасково 76  
  27 Шумен 109  
  28 Ямбол 42  
    ОБЩО: 2260  
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