
 

 

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. „ЕТАП-АДРЕСС” АД 831590329 

4. „БИЛЛА СЪРВИС” ЕООД 131458121 

5. „ФИДУЦИЯ” АД 131319029 

6. „ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ” ООД 040336507 

7. „ЛФС” ЕООД 130015233 

8. „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД 104672605 

9. „ЧЕК ДЕЖЕНЕ БЪЛГАРИЯ” EООД 
Вписване в Търговския регистър на преобразуване (вливане) по реда на Търговския за-

кон между „ЧЕК ДЕЖЕНЕ БЪЛГАРИЯ” EООД (приемащо дружество) и „ЧЕК КАДОК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (преобразуващо се дружество), в следствие на което операторът 

„ЧЕК ДЕЖЕНЕ БЪЛГАРИЯ” EООД е универсален правоприемник на „ЧЕК КАДОК 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. 

131154823 

10. „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 

11. „КАУФЛАНД СЪРВИС” ЕООД 202187383 

12. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 121396123 

13. „СИТИ ИНВЕСТ ГРУП“ АД 200237528 

 

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. 131172141 

2. „ЧЕК КАДОК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Заповед № ЗМФ-30/10.01.2013 г. 200875349 

3. „МАЙ МЕНЮ СЪРВИСИЗ“ ЕООД – Заповед № ЗМФ-323/19.03.2013 г. 200866236 

4. „ВМ ФИНАНС ГРУП“ АД – Заповед № ЗМФ-698/07.07.2014 г. 131440187 

5. „ВИАБЕЛ” ЕООД – Заповед № ЗМФ-295/13.04.2016 г. 131157997 

6. „МАС ТРАНСПОРТ“ ЕООД – Заповед № ЗМФ-1068/02.12.2019 г. 203357340 

 

Обща и индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна за 2022 г. 

 

№ Квоти Сума 

1. Oбща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна за 2022 г. 1 000 000 000 лв. 

2. Индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2022 г. както следва: 

 

 

а) за срока на действие на Заповед № ЗМФ-64/28.01.2022 г.; 

 

2 000 000 лв. 

б) за срока на действие на Заповед ЗМФ-129/04.03.2022 г. 4 000 000 лв. 

3. Общ брой на индивидуалните квоти за 2022 г. както следва:  

http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=131458121
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=131319029
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=040336507
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=130015233
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=104672605
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=131154823
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=130526402
http://daxy/cgi-bin/glob/showcompany.py?num=131172141


 

а) в размер на 2 000 000 (два милиона) лева по т. 2, буква „а“; 44 броя 

б) в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева по т. 2, буква „б“; 228 броя 

4. Брой на предоставените индивидуални квоти на операторите за 2022 г. както 

следва: 

 

а) в размер на 2 000 000 (два милиона) лева по т. 2, буква „а“; 44 броя 

б) в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева по т. 2, буква „б“; 157 брой 

5. Брой на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна кво-

та за 2022 г. 

    

а) в размер на 2 000 000 (два милиона) лева по т. 2, буква „а“; 0 броя 

б) в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева по т. 2, буква „б“; 71 броя 

Информацията се публикува съгласно чл.12, ал.16 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. 


