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   Документи за кандидатстване по схема “Училищно мляко”: 

 

 1. Заявки за одобрение по схемата „Училищно мляко” и заявления по 

чл. 8 или чл. 8 и чл. 9, в зависимост от вида на заявителя по образец, 

утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ - Разплащателна агенция; 

 2. Копие от документ за самоличност на директора на учебното 

заведение (за учебни заведения); 

 3. Копие от документ за самоличност на представителя/управителя 

(за доставчик/организация/община); 

 4. Копие от заповедта за назначаване на директора на учебното 

заведение (за учебни заведения);  

 5. Заповед/нотариално заверено пълномощно на заявителя за лицето, 

упълномощено да подаде документите и копие от лична карта на лицето 

(за учебни заведения); 

 6. Нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално 

заверено копие и копие от документ за самоличност на лицето, 

упълномощено да подаде документите (за доставчик/организация/община);  

 7. Списък на учебните заведения и броя на подпомаганите ученици 

по схемата, които представлява заявителя (за 

доставчик/организация/община); 

 8. Копия от регистрация по ЕИК по БУЛСТАТ на заявителя (ако има 

такава); 

 9. Удостоверение за актуално състояние в оригинал или нотариално 

заверено копие, в случай, че лицето не е пререгистрирано в Търговския 

регистър в Агенцията по вписванията или актуално удостоверение за 

търговска регистрация (за доставчик/организация/община); 

 10. Заявителят е длъжен да завери всички копия на документите като 

собственоръчно напише „Вярно с оригинала”, да се подпише и в случаите, 

когато е приложимо да постави печат. При подаване на документите 

заявителят осигурява оригиналите на всички документи, за които се 

изискват копия и е длъжен да ги представи за проверка. 

Ако заявителят отговаря на всички изисквания по Регламент (ЕО) № 

657/2008, изпълнителният директор на ДФ „Земеделие”-РА издава акт за 

одобрение.  
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