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1. Механизмът за контрол храненето на децата и учениците в училище е изготвен 
на основание Споразумение на Междуинституционалния механизъм за контрол на 
храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищно и 
училищно образование, който е приложение към Споразумение Д01-337 от 30.12.2019 
година между Министерство на образованието и науката, Министерство за 
здравеопазването и  министерство на земеделието, храните и горите.   

2. Основната цел на Механизма е: 
✓ осъществяване на съвместен контрол на храненето на децата и учениците; 
✓ реализиране на мерки, насочени към осигуряван на пълноценно, разнообразно и 

балансирано хранене на децата и учениците, като основен фактор за създаване на 
здравословен модел на поведение; 

3. На училищно ниво със заповед №     на директора на 105.СУ „Атанас Далчев“  е 
определен екип за работа по Механизма в състав: 
Председател: Татяна Георгиева Атанасова, заместник-директор по АСД 
Членове:  
Гергана Благоева Стоилова, главен учител І –ІV клас 
Кристина Николаева Николова, председател на МО на учителите в групи за ЦДО 
Юлиана Людмилова Кръстева,  медицинска сестра 
Малина Ангелинова Димитрова, председател на Училищното настоятелство 
Емил Йотов, председател на Обществения съвет 

4. Педагогическите специалисти и непедагогическия персонал незабавно информират 
екипа за работа по Механизма при констатирани нередности или нарушения в стола и/или 
бюфета в училището.  

5. В срок от 24 часа от уведомяването за констатираното нарушение или за получения 
сигнал председателят на екипа свиква членовете на екипа за обсъждане на конкретния 
случай. 

6. При констатирана необходимост председателят на екипа  уведомява РЗИ за 
извършване на съвместна проверка. 

7. В срок от 3 дни от извършването на проверката с РЗИ председателят на екипа 
представя доклад на директора на училището. Докладът трябва да съдържа констатирани 
факти и обстоятелства във връзка с нарушението или с получения сигнал, както и 
конкретни препоръки, мерки и действия за предотвратяване на други нарушения свързани 
с храненето на децата и учениците. 

8. Екипът за работа по Механизма извършва планирани, както и внезапни проверки, 
свързани с храненето на децата и учениците в  училищния стол и бюфет. 

9. Доставките от фирма „Палма сто“ на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" 



на държавен фонд „Земеделие“ се приемат от дежурния портиер с приемателно – 
предавателен протокол и сертификат за качеството. 

10. Млечните продукти по схема "Училищно мляко и млечни продукти" на държавен 
фонд „Земеделие“ се доставят от фирма „М-Ви Фрукт" ЕООД София на ученическия стол. 
Вера Гекова, управител на фирма ЕТ „Мади – Вера Гекова“ приема  млечните продукти с 
приемателно – предавателен протокол и сертификат за качество и носи отговорност за 
правилно съхранение на продуктите. Ученическият стол предоставя на учениците от І – ІV 
клас млечните продукти.  

11. При констатиране на предоставени на децата и учениците изгнили и/или 
развалени млечни продукти, плодове и зеленчуци класните ръководители на І – ІV клас 
подават сигнал на екипа за работа по Механизма. 

12. Председателят на екипа подава сигнал до съответната фирма за констатираното 
нарушение.  

 
 

 
 

 
 
 
ПАРТНЬОРСТВОТО Е НАЙ-ПРЕКИЯТ И УСПЕШЕН ПЪТ КЪМ ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ 
 


