ДЕКЛАРАЦИЯ
Днес,...... , 20.......... г. подписаният/та/ ......................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН: ...........................................................
на длъжност: ...................................................................... в качеството си на ...................................
на ..................................................................................................................
Идентификационни данни:.............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(напр. ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК към Агенцията по вписвания/ адрес, представляващ/ управител)
Декларирам следните обстоятелства:
1. По Схема „ Училищен плод“ плодовете и зеленчуците ще бъдат доставяни от обекти за производство
и/или търговия с храни, регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните;
2. По схема „ Училищен плод“ ще осигуря доставката в учебното заведение на най-малко четири
различни продукта месечно от включените в Приложение №1 А 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";
3. Предлагам график по месеци, дати и час за регулярни доставки в учебното заведение на не повече от
един вид от продуктите по всяка от схемите на ден и не повече от 10 доставки на месец.
4. Ще доставям млякото и млечните продукти от обекти за производство и/или търговия на едро с храни,
регистрирани по реда на чл. 23 от Закона за храните;
5. Ще доставям в учебните заведения пресни плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти, които са
достатъчни за прилагане на чл. 9, ал. 8 и чл. 11, ал. 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";
6. Продуктите, които ще доставям в учебните заведения, да са подготвени и/или пакетирани в обект за
производство или търговия с храни, регистриран по чл. 23 от Закона за храните за съответната група
храни;
7. Предаването на продуктите на учебните заведения ще се извършва с приемно предавателен
протоколи по образец, съгласно приложение№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";
8. Ще доставям плодове и зеленчуци, от които поне 1/2 да са произведени от земеделски стопани,
регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (приложимо за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 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. Ще доставям мляко и млечни продукти, които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 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;

10. Няма да възлагам извършването на доставките по схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко
и млечни продукти на други лица;
11. По схема „Училищен плод“ за учебната година да осигуря най-малко 4, но не повече от 6 доставки
на биологично произведени плодове и/или зеленчуци;
12. По схема „Училищно мляко“ за учебната година да осигуря най-малко 4, но не повече от 6 доставки
на биологично произведени мляко и млечни продукти;
13. В случай че съм посочен в декларацията по чл.13, ал.6 от наредбата да приложа съпътстваща мярка
за предоставяне на пчелен мед, като доставя пчелен мед на децата и учениците най-малко 3 и не
повече от 6 пъти за учебна година, съгласно изискванията на чл.11 а от наредбата
14. Биологично произведените плодове и зеленчуци ще бъдат закупени или доставени от оператори,
вписани в Регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз.“
15. Биологично произведените мляко и млечни продукти ще бъдат закупени или доставени от
оператори, вписани в Регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.“
16. В случай че доставям биологично произведените продукти закупени от оператор, вписан в Регистъра
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз –ще предоставя продуктите на децата и учениците във вида, в който
са закупени, без да ги съхранявам, преетикетирам и преопаковам и/или;
17. Биологично произведените продукти ще бъдат доставени директно от оператор, вписан в Регистъра
по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
18. За доставка на продуктите по чл. 10, ал. 1 ще използвам собствени / наети с договор транспортни
средства, разполагащи с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват
поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква "г" от Регламент (ЕО) №
852/2004.
Забележка: можете да попълните декларацията само за достваки по Схема „Училищен плод" или
Схема "Училищно мляко", или и за двете схеми.

Дата:.................
Подпис ................................

