
Уважаеми родители, 

 

Информираме Ви, че полагащите се на децата от ДГ №12 “Ян Бибиян” количества 

плодове и зеленчуци, предоставяни по Схема „Училищен плод“, и млечни продукти, 

предоставяни по Схема „Училищно мляко“, за периода на извънредно положение с еднократна 

доставка ще бъдат налични в основната сграда на детската градина на 07.05.2020 г. (четвъртък). 

Видът и количествата на продуктите, които се полагат на дете за периода 13.03 - 

13.05.2020 г. са: 

- по Схема „Училищно мляко“ -  0,510 кг  кашкавал (съответства на 17 доставки по 

0,30 гр); 

- по Схема „Училищен плод“ - 2,600 кг краставици (съответства на 13 доставки по 

0,200 гр).  

Родителите (други членове на семейството) на всички деца могат да получат продуктите, 

независимо от заявеното по-рано желание/нежелание. 

Получаването ще се осъществява на място, в основна сграда на детската градина, от 

родител или друг представител на семейството по следния график: 

- 07.05 (четвъртък) от 14.00 - 18.00 ч. 

- 08.05 (петък) от 08.00 - 13.00 ч. 

Във връзка с организацията на разпределяне и получаване на продуктите, молим да 

попълните следната анкета до 06.05.2020: 

https://forms.gle/gwXhC8yjLT1wmnfV9 

Съгласно становището на Държавен фонд “Земеделие“ за прилагане на правилата в 

периода на временно затваряне на детските градини, в духа на действащата нормативна рамка  

излишъкът от продукти, който е определен за дете, но не е потърсен от семейството, ще бъде 

преразпределен на останалите деца от ДГ №12 “Ян Бибиян”.  

В случай, че нямате възможност да попълните формуляра, а имате намерение да 

получите продуктите, моля да го заявите чрез телефонно обаждане на 052 650 619, 0877 034 

962.  

Отсъствието на заявяване на намерение чрез анкетната форма или телефонно обаждане 

ще се счита за отказ от получаване на  продуктите. 

 

Молим да спазвате предпазните санитаро-хигиенни мерки за общуване в извънредно 

положение! 

Присъствието на територията на детската градина на повече от един възрастен при 

получаване, както и на деца, е нежелателно! 

 

https://forms.gle/gwXhC8yjLT1wmnfV9

