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УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР 

ИНЖ.ВЕНЕТА НАКОВСКА 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за организация по предоставяне на закуски в ПГССХВТ“А.КЪНЧЕВ“ 

 

 

І. ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящите вътрешни правила уреждат  организацията по предоставяне на 

безплатни закуски на учениците от VIII до XII клас.  

Правилата включват следните процедури:  

➢ осигуряване на средства;  

➢ организация на храненето;  

➢ отчетност на храненето; 

➢ контрол и документиране на  процеса.   

 

ІІ. ПРОЦЕДУРА - ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА  
 

1. Избор на дейност за финансиране 

Средствата за закупуване на закуските се осигуряват от бюджета на 

ПГССХВТ“А.КЪНЧЕВ“  

На един ученик се предоставя една закуска за деня. 

  

ІІІ.  ПРОЦЕДУРА - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕТО  
 

1. Сключване на договор 
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ПРОЦЕС / 

ДЕЙСТВИЕ 

ОТГОВОР

НО ЛИЦЕ 
ДОКУМЕНТ СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

Избор на 

доставчик 
Директор    Доклад 01.09. 

Директора  извършва: проучване на 

пазара, събиране на оферти от 

доставчици, анализ на предложенията 

и представя информация на ПС 

Подготовка 

на договор 

Директор 

Гл. 

счетово-

дител 

Проект на   

договор 
10.09. 

Гл.счетоводител подготвя проект на 

договор, съдържащ конкретни клаузи, 

включително за качеството на храната, 

съобразно действащите нормативни 

актове за здравословно хранене. 

Сключване на 

договор 

Директор 

Гл.счетово-

дител 

Договор 15.09. 

Отправя се покана до избрания 

доставчик за сключване на договор. 

Предлага се проекта за запознаване и 

обсъждане. При положително 

становище от страна на доставчика се 

сключва договор. 

 

2. Доставка на закуските 

 

 

ІV. ПРОЦЕДУРА – ОТЧЕТНОСТ И ДОКУМЕНТИРАНЕ  

ПРОЦЕС / 

ДЕЙСТВИЕ 

ОТГОВОР

НО ЛИЦЕ 
ДОКУМЕНТ СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

Заявяване  

Магазинер

Класни 

ръководите

ли 

Тетрадка-

дневник за 

хранене 

/Заявка/ 

Текущия 

ден  

Ежедневно, класните ръководители 

предоставят на учениците талон за 

закуска за деня. 

Предоставяне 

на храна  

Доставчик 

Класни 

ръководите

ли 

Отчетен 

талон 
За деня 

Предоставянето на храната се 

извършва от служител на фирмата 

доставчик.  

Документи-

ране 

Доставчик 

Магазинер 

 

Отчетен 

талон 
За деня 

Магазинера изготвя справка за 

предоставените закуски за деня. 

Отчитане Магазинер 

Тетрадка-

дневник за 

хранене 

/доставка/ 

Последния 

работен 

ден на  

месеца 

Оформя справка за предоставените 

закуски и я предава на 

гл.счетоводител. 



 

 

V. ПРОЦЕДУРА - КОНТРОЛ НА  ДЕЙНОСТИТЕ  
 

Заместник директорът извършва периодични проверки – минимум две за месеца, 

за установяване съответствието на броя на учениците, получили закуски с 

присъстващите за деня ученици. Проверките се извършват върху данни от тетрадка-

дневник за храненията, отчетните талони, месечния отчет и дневниците на класовете. 

За извършената проверка се съставя протокол, който се представя на директора за 

сведение.   

Директорът назначава комисия от три длъжностни лица /включително 

медицинско лице /, която да осъществява текущ контрол по изпълнението на клаузите 

в договора, от страна на изпълнителя по отношение на здравословна храна , качество 

на храната, спазване на договорените закуски.  

Комисията е постоянна.  

При констатирани несъответствия с определените клаузи на договора 

комисията съставя протокол. Същият се представя на директора за сведение и 

предприемане на действия.  

 

 

 

 

ОТГОВОР

НО ЛИЦЕ 
ДОКУМЕНТ СРОК ЗАБЕЛЕЖКА 

Изготвяне на 

месечен 

отчет 

Магазинер 
Месечен   

отчет    

До 3 число 

на 

следващия 

месец 

Магазинера ежедневно отразява 

данните от получените отчетни 

талони в месечен отчет. 

След приключване на месеца,  

гл.счетоводител  представя месечния 

отчет за справка и уточняване на 

данните с фирмата доставчик.  

Изготвяне на 

фактура 
Доставчик Фактура  

До 5 число 

на 

следващия 

месец 

Фирмата доставчик изготвя фактура, 

съдържаща подробни данни за броя 

на закуските през месеца и стойността 

им. Гл.счетоводител проверява 

данните по издадената фактура за 

съответствие с месечния отчет и 

подписва фактурата. 

Плащане на 

доставката 

Гл.счетово

дител  

Директор 

Фактура 

Месечен 

отчет 

Платежно 

нареждане 

До 10 

число на 

следващия 

месец 

Месечният отчет и фактурата се 

предават на счетоводителя на 

учебното заведение. Счетоводителят 

проверява данните  и извършва 

счетоводна обработка и плащане на 

услугата. 


