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Относно: Подпомагане на хора в неравностойно положение чрез ваучер за социално 
подпомагане 

Томбоу България ООД  е социално отговорно дружество стремящо се по най-добрия 
начин да участва в колективните усилия за борба с последиците от пандемията Covid-19. 

Томбоу България е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2004г., като към 
момента обслужва над 150 000 служители от над 2 000 търговски дружества. Томбоу България 
ООД разполага с най-голямата търговска мрежа от над 12 000 обекта (големи национални 
вериги магазини, местни вериги магазини, средни и малки квартални магазини, ресторанти и 
др).Наред с ваучерите за храна издаваме и други видове ваучери насочени към специфичните 
нужди на потребителите. 

Днес безпрецедентната криза, която преживяваме засяга най-много най-слабите 
членове на нашето общество. Редица търговски дружества, фондации и физически лица 
предприеха и предприемат мерки за подпомагане на нуждаещите се, като една от тях е 
осигуряване на хранителни продукти. За да Ви облекчим при изпълнението на тази мярка 
специално създадохме ваучер за социално подпомагане.  

Ваучерът за социално подпомагане дава възможност да се гарантира, че средствата, за 
подпомагане на нуждаещите се ще бъдат разходвани целево и по предназначение тъй като 
ваучерите са: 
- издадени поименно на конкретни физически лица и не могат да се преотстъпват. 
- ваучерите са само за хранителни продукти, като изрично е забранена продажбата на алкохол 
и цигари и замяната им срещу пари. 
- ваучерите могат да бъдат ограничени за ползване на конкретна територия /област, община/ 
или в конкретно населено място. 
- ваучерите могат да бъдат ограничени за ползване в конкретни търговски обекти с цел 
стимулиране на местната икономика. 
- срокът на валидност на ваучерите е по ваш избор, но той може да бъде ограничен в рамките 
на календарен месец с цел помоща да се ползва незабавно. 
- на ваучерите може да се постави логото на дарителя или друг посочен от Вас текст. 

Наред с изброените по-горе преимущества, социалния ваучер облекчава изключително 

много работата по организирането и предоставянето на помоща особено в момент когато 

повечето служители работят дистанционно. Всичко се свежда само до една заявка до нас за 

производството и доставката на ваучерите. Ние от своя страна ще произведем и доставим 

заявените от Вас ваучери безплатно и изцяло за наша сметка, което ще е нашия принос в 

усилията Ви за преодоляване на кризата. 
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