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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

БИЛЯНА МИЛЕВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ „А. СТРАШИМИРОВ“ 

С.СВЕТЛЕН 

 

 

Училищни правила 

за приемане и раздаване на мляко и млечни продукти 

Схема "Училищно мляко" 

 

 
 Определеното длъжностно лице следи при доставките на млечни продукти за 

посочените изисквания: 

1. да са етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на 

информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 924/2006 

и (ЕО) № 1925/2006 на  

2. да носят идентификационна маркировка в съответствие с приложение II, раздел I от 

Регламент (ЕО) № 853/2004; 

3. да са придружавани по време на доставката и транспортирането от документ съгласно 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г. относно 

изискванията за възможността за проследяване, установени с Регламент (ЕО) №178/2002 

на Европейския парламент и на Съвета относно храните от животински произход(ОВ, L 

242/2 от 20.09.2011 г.). 

ІІ. Длъжностното лице, приемащо мляко и млечни продукти по Схема "Училищно 

мляко", осигуряват условия за тяхното приемане, съхранение и раздаване в съответствие 

с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004, като се спазват условията за съхранение, 

определени от производителя, в рамките на срока на трайност. 

 2. Броят на доставките на мляко и млечни продукти за една учебна година е не повече 

от 50. 

3. Най-малко 1/2 от доставките на всеки заявител са прясно пастьоризирано мляко или 

кисело мляко, като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко. 

Броят на доставките на сирене и кашкавал не надвишава броя на доставките на прясно 

пастьоризирано мляко за съответния месец.  



4. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на 

седмица, но не повече от 10 доставки на месец. 

5. По схема "Училищно мляко" се разпределят най-малко 3 различни вида продукти 

месечно. За една учебна година най-малко 4 от доставките, но не повече от 6, трябва да 

са на биологично произведено прясно пастьоризирано мляко и млечни продукти. 

Доставените количества биологично произведени мляко и млечни продукти се вземат 

предвид при контрола за спазване по ал. 1, изречения второ и трето. 

 6. Млякото и млечните продукти се предоставят само на включени в групата деца или 

ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8, в съответствие с изискванията 

на Наредба № 6 от 2011 г. и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на 

учениците. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния 

ден количества мляко и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или 

ученици в ден, различен от деня на доставката. 

7. Максимално допустимото количество е 0,25 литра млечен еквивалент на ден на дете, 

което не е повече от количествата мляко и млечни продукти, посочени в приложение № 

4. 

8. Предоставяните мляко и млечни продукти не се използват за приготвяне на други 

ястия с добавена сол и растителна мазнина и не се включват в състава на топлинно 

обработени продукти. 

Предоставянето на пчелен мед на децата и учениците е задължителна съпътстваща 

мярка и се изпълнява от доставчиците по схемите. 

Пчелният мед, който се предоставя в учебните заведения, трябва: 

1. да е произведен на територията на Европейския съюз съгласно изискванията на 

Регламент (ЕО) № 853/2004; 

2. да е биологично произведен и да отговаря на изискванията на Наредбата за 

изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с 

Постановление № 196 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.); 

3. да се доставя от обекти, регистрирани по чл. 23 от Закона за храните за съответната 

група храни; 

4. да е закупен или доставян 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. 

 -  Пчелният мед трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост. 

Допустимото количество, разпределяно по схемата, е от 12 до 15 грама на ден за дете. 

 - Пчелният мед се предоставя само на включени в групата деца или ученици в класа 

съгласно чл. 8. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за 

съответния ден количества мед се разпределят между присъстващите в групата деца или 

в класа ученици в ден, различен от деня на доставката, в съответствие с изискванията за 

здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. и Наредба № 37 от 2009 г. 

 -  Одобрените доставчици прилагат като съпътстваща мярка предоставяне на пчелен мед 

на децата и учениците най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. 

  -  Пчелният мед се доставя в учебните заведения съгласно предварително изготвен 

график на доставките. Графикът се съгласува с директора на учебното заведение. 



ІІІ.  Децата и учениците получават продукти по схемите само през учебните дни. Общият 

брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от Министерството 

на образованието и науката. 

(2) Децата и учениците не получават продукти по схемите по време на отсъствие от 

учебните заведения или при пребиваването във ваканционни лагери и по време на 

ваканции. 

(3) Учебните заведения, в които се прилагат схемите "Училищно мляко" и/или 

"Училищен плод", следва: 

1. да поставят на добре видимо място около главния вход плакати, които отговарят на 

изискванията на приложение № 5; 

2. да информират родителите за значението на предоставяните хранителни продукти при 

изграждането на навици за здравословно хранене на техните деца; 

3. да осигурят информация на родителите за участието на учебното заведение в 

съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на 

съответните продукти; информацията се публикува на интернет страницата на учебното 

заведение или се поставя на видно място около входа на учебното заведение. 

 


