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Системата с ваучери за храна
Настояща ситуация 
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500 000

15 000

Валидни

200 лв.

потребители на месец

Търговски обекти

само на територията на 

България

Максимална стойност на 

ваучерите освободени от данъци 

и осигуровкиприемат ваучери за храна



ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г. 
(ДВ, бр. 18 от 2022 г.)

В § 1:

а) в ал. 2 накрая се добавя „и на туристически
услуги съгласно Закона за туризма“;

б) в ал. 3 думите „и лица“ се заменят с „лица“ и 
накрая се добавя „и лица, предоставящи
туристически услуги съгласно Закона за туризма“;

в) в ал. 5 накрая се добавя „и на туристически услуги 
съгласно Закона за туризма“;

г) в ал. 6 накрая се добавя „и на туристически услуги 
съгласно Закона за туризма“

Ваучери за храна – законова рамка

НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 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 – определя правилата за 
издаване и използване на ваучерите
за храна

Закон за корпоративното
подоходно облагане, чл. 209 –
регулира данъчното облекчение



Ваучери за храна

Дефиниция и издатели (оператори на ваучери за храна):

Ваучерите за храна са

средство за замяна, 

посредством което

ползвателите получават

определени от закона стоки и 

услуги

-храна и хранителни продукти

-заплащане на битови сметки

-културни дейности

-туристически услуги

Издават се от лица, получили 

разрешение от министъра на 

финансите да осъществяват дейност

като оператор, и се приемат като

средство за замяна само в обекти на 

доставчици, които са сключили договор 

за обслужване с оператор на 

територията на България

13 лицензирани оператора



Ваучери за храна за туризъм

Изисквания към доставчиците на 

туристически услуги:

- Да са лица, предоставящи 
туристически услуги съгласно Закона 
за туризма в България

- Нямат подлежащи на принудително
изпълнение задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски 
към момента на сключване на 
договора;

- Спазват изискванията за безопасни и 
здравословни условия на труд;

- Са наели всички свои работници и 
служители по трудово
правоотношение и/или по договори за 
управление

- (чл. 15 от Наредба №7)



Ваучери за храна за туризъм

Как да се включите в системата?

Договори

В договора за обслужване страните определят 

условията и сроковете за приемане на ваучерите
за храна и изплащане на номиналната стойност
на ваучерите от страна на оператора, както и 
размера на възнаграждението на оператора за 
предоставените услуги по осребряване на 
ваучерите за храна.

• Операторът е длъжен да изплати номиналната
стойност на ваучерите за храна в срок до 20 
работни дни от предоставянето на ваучерите за 
осребряване от доставчика, с който е сключил
договор за обслужване на ползватели по банков 

път
• Средствата се съхраняват по специални

банкови сметки «ваучери за храна»,
гарантирайки тяхната сигурност и ликвидност

Доставчиците на туристически услуги могат да 
сключат договори с повече от 1 оператор



Ваучери за храна за туризъм

Правила за приемане на ваучери 

за храна:

Доставчиците, които са сключили договор за 
обслужване на ползватели с оператор, са
длъжни да:
- не връщат остатък до номиналната

стойност на предоставения ваучер;
- не продават вино, спиртни напитки, пиво 

или тютюневи изделия срещу ваучери за 
храна;

- попълват на гърба на всеки използван от 
ползвател ваучер за храна датата, на която
е ползван, и да поставят печата на 
съответния доставчик;

- предоставят стоки и услуги по цени, 
обявени в съответния търговски обект, без 
да включват надценка или да коригират
цените с размера на възнаграждението, 
дължимо на оператора

• Операторите са длъжни да осребряват всички

издадени от тях ваучери, които са пуснати в 
обращение и са валидни към датата на 

приемането им, както и един месец след 
изтичане на срока на валидност на ваучерите.

• Операторите отчитат в НАП до 14 число на всеки
месец издадените и осребрени от тях ваучери

за храна
• Всеки ваучер за храна има серия и номер, 

които позволяват неговото индивидуализиране и 
проследяване. Ваучерите за храна имат най-
малко 5 способа на защита

Правила при осребряването на 

ваучери за храна:



Ваучери за храна за туризъм: Издатели

 Имат установена практика и опит с 
отпечатването, разпространението и 
осребряването на ваучери 

 Могат да гарантират сигурността и 

правилното функциониране на 
системата 

 Целево използване на средствата в 
мрежа от обекти, с които имат 
договорни отношения

 Минимизират рисковете от 
фалшифициране и злоупотреби 

 Гарантират ликвидността на 
системата, като съхраняват средствата 
по специални банкови сметки 

 Осигурява видимост на помощта към 
гражданите (за разлика от паричните 
помощи) 

Операторите на ваучери за храна са естествен 

партньор на държавните институции и 

правителствата:



Ваучери за туризъм в Румъния

Данъчно облекчение

Частен сектор: до 6 мин.
заплати годишно (2700 €)

Държавен сектор: 1 мин.
заплата годишно (300/400 €)

Проучване на Агенцията за МСП

в Румъния:

 Мнозинството работодатели
(85%) споделят, че са много 
доволни или доволни от 
системата за ваучери за 
туризъм 

 94% от хотелите са доволни 
или много доволни от 
системата за ваучери за 
туризъм 

 90% от работодателите 
забелязват позитивен ефект 
върху служителите и при 25%
болничните са намалели

Системата съществува от 
2007/2008 г.

900 000 потребители

252 млн. € размер на пазара

За всяко 1€, похарчено под
формата на ваучер за
туризъм в Румъния:

 0,10€ допълнителни приходи
за държавата

 0,44€ добавена стойност
към БВП

 1 работно място създадено 
за всеки похарчени 13K€

Източник: ANALYSIS ON PRIVATE PERCEPTIONS, EVALUATIONS, ATTITUDES, USE BEHAVIOR AND SPECIFIC MOTIVATIONS FOR THE HOLIDAY 

VOUCHERS SYSTEM IN ROMANIA, December 2018, National Council of Private Small and Medium Enterprises in Romania


