
 

 
 

Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност  
като оператор на ваучери за храна 

 
№ Лице, получило разрешение за осъществяване на дейност  

като оператор на ваучери за храна 
ЕИК от 

Агенцията по 
вписванията/ЕИК 
по БУЛСТАТ 

1. „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 131085380 
2. „ПРИЗМА ЛУКС”  ООД  121194709 
3. „ВИАБЕЛ” ЕООД 131157997 
4. „ЕТАП-АДРЕСС” АД 831590329 
5. „БИЛЛА СЪРВИС” ЕООД 131458121 
6. „ФИДУЦИЯ” ЕАД 131319029 
7. „ВМ ФИНАНС ГРУП” АД 131440187 
8. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД 040336507 
9. „ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС” ЕООД 130015233 
10. „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД 104672605 
11. „ЧЕК ДЕЖЕНЕ БЪЛГАРИЯ” EООД 131154823 
12. „ЧЕК КАДОК БЪЛГАРИЯ” ЕООД 200875349 
13. „МАЙ МЕНЮ СЪРВИСИС” ЕООД 200866236 
14. „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД  

„ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ” АД е новото фирмено наименование на оператора „АККОР 
СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД. Фирменото наименование на оператора е променено в 
следствие на операция по преобразуване (вливане) по Търговския закон между „АККОР 
СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” АД (приемащо дружество) и „АККОР СЪРВИСИЗ ТИКЕ 
РЕСТОРАНТ” ЕООД (преобразуващо се дружество). 

130526402 

 
Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение 

за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна 
 

№ Лице, на което е издадена заповед за отнемане на разрешение 
за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна 

 

ЕИК от 
Агенцията по 

вписванията/ЕИК 
по БУЛСТАТ 

1. „ПОУЛТРИПРОДЪКТС” ЕАД – Заповед № ЗМФ-553/04.05.2010 г., над-
лежно връчена на 10.05.2010 г. и влязла в сила на 25.05.2010 г. 

131172141 

2. „ЧЕК ДЕЖЕНЕ БЪЛГАРИЯ” EООД – Заповед № ЗМФ-24/13.01.2010 г. – 
оспорена пред Върховния административен съд, със спряно изпълнително 
действие до приключване на съдебното производство по оспорването й с  
влязло в сила съдебно решение на ВАС. 

131154823 

 
Обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2011 г. 

 
№ Квоти Сума 
1. Oбща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна за 2011 г. 172 000 000 лв. 
2. Индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2011 г. 2 000 000 лв. 
3. Общ брой на индивидуалните квоти за 2011 г. 86 броя 
4. Брой на предоставените индивидуални квоти на операторите за 2011 г. 86 броя 
5. Брой на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота за 

2011 г. 
               0 броя 

Информацията се публикува съгласно чл.12, ал.12 от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и 
отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност 
като оператор. 


