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УТВЪРДИЛ: 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” 

КАЛИНА ИЛИЕВА 

 

Методология 
 

за изчисляване стойността на порция за дете по схема „Училищен плод” 

за учебната 2010/2011 год. 

 

 

Бюджетът за доставка на плодове и зеленчуци за учебна година се определя от броя 

на седмиците за учебната година, брой деца в целевата група, честота на раздаване на 

седмица и приблизителна стойност на порция.  

Размерът на финансовата помощ от Общността за 2010/2011 учебна година, 

определен с Решение на Комисията от 29.04.2010 г. е в размер на 2 796 889 € 

(5 470 155,51 лева) и представлява: 

 

(а) 75% от общия бюджет на схемата -  2 796 889,00 € (5 470 155,51 лева) 

 

Националното съфинансиране на схемата за 2010/2011 учебна година е в размер на           

932 296,33 € (1 823 385,17 лева) и представлява: 

 

(б) 25% от общия бюджет на схемата -    932 296,33 € (1 823 385,17 лева) 

 

ОБЩ БЮДЖЕТ НА СХЕМАТА:  3 729 185,33 € (7 293 540,67 лева) 

 
Съгласно Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на 

плодове и зеленчуци в учебните заведения в Р България за периода от 1 август 2010 г. 

до 31 юли 2011 г. от финансовата помощ от Общността са отделени следните разходи: 

 

(с) разходи за информационни дейности, които представляват 3% от сумата 

предоставена от Общността, съгласно чл.5, ал. 1, б), iii) от Регламент (ЕО)  

288/2009 – 164 104,67 лв.; 

 

(д) разходи за мониторинг и оценка, които представляват 10% от сумата 

предоставена от Общността, съгласно чл.5, ал. 1, б), ii) от Регламент (ЕО)  

288/2009 – 547 015,55 лв. 

 

В стратегията не са предвидени разходи по възстановяване на средства за 

закупуване, вземане под наем, наемане и вземане на лизинг на оборудване, съгласно чл. 

5, ал. 1, б), i) от Регламент (ЕО)  288/2009. 

 

Размерът на средствата за закупуване на плодове и зеленчуци (х) – за 2010/2011 

година е резултат от разликата между общият бюджет (а) + (б) на схемата и общата 

сума (с) + (д) от разходите за информационни дейности и разходите за извършване на 

оценка: 

х = [ (а)+(б) ] – [ (с) + (д) ] 
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6 582 420,46 лева = (5 470 155,51 лева + 1 823 385,17 лева) – (164 104,67 лева + 

547 015,55 лева) 

 

Размерът на средствата за закупуване на плодове и зеленчуци е в размер на 

6 582 420,46 лева или 90,25% от общия бюджет на схемата. 

 

(е) Определяне на годишната помощ на дете за учебна 2010/2011 год.: 

(е) = (х) / (ж) 
 

(е) = 6 582 420,46 / 320 634  = 20,53 лева 

 

Където (ж) представлява брой деца, попадащи в целевата група, съгласно Регламент 

(ЕО) № 288/2009, Приложение ІІ - 320 634 бр. деца; 

 

(з) Определяне на стойността на една порция на дете за учебна 2010/2011 год.: 

(з) = (е) / (и) 
 

(з) = 20,53 / 60 ≈ 0,34 лева 

 
 Където (и) е броя на доставките за 2010/2011 учебна  година - 60 броя. 

 

Съгласно Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на 

плодове и зеленчуци в учебните заведения в Р България за периода от 1 август 2010 г. 

до 31 юли 2011 г. доставките на пресни плодове и зеленчуци в учебните заведения за 

2010/2011 учебна година ще се извършват два пъти седмично през 30 учебни седмици. 
 

В стратегията са предвидени национални средства за финансиране на съпътстващи 

мерки в размер на 15% от сумата предоставена от Общността, съгласно чл. 103жа, ал. 7 

от Регламент (ЕО) 1234/2007 – 1 094 031,10 лв. 

 

Помощта от Общността не се използва за заместване на финансиране на 

съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в учебните заведения или 

други включващи плодове схеми за предлагане на продукти в учебните заведения (чл. 

2, т. 6 от Регламент №13/2009). 

 

 


