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КРИТЕРИИ ЗА БЕЗПЛАТНО СТОЛОВО 

ХРАНЕНЕ 
Купони  за безплатно столово хранене да се полагат на деца: 

 

1. От многодетни семейства (3 и повече деца). 

2. Деца инвалиди и деца с един или без родители. 

2.1 „Ученик без родители” е ученик, чиито родители са починали, лишени 

от родителски права, или поставени под пълно запрещение. 

2.2 Купоните се получават от началото на месеца, следващ месеца, през 

който е възникнало основанието за получаването му. 

3. Ученици с месечен доход на член от семейството под установената за 

страната минимална работна заплата за предходните 6 /шест/ месеца. 

3.1Към ДЕКЛАРАЦИЯТА се прилагат документи за доходите на 

родителите за предходните 6 месеца. В сумата на доходите се включват 

получените доходи от: заплати,болнични, пенсии; обезщетения от Бюрото 

по труда; семейни помощи;наеми; присъдени издръжки;хонорари; 

стипендии/ без получаваните от ученика-декларатор/; дивиденти от 

акции; търговия; продажба на селскостопанска продукция и др. 

3.2 Извършва се класиране. 

При подадени заявления повече, от определения по формула в договора 

брой безплатни купони ще се прилага критерий за доход на член от 

семейството по всички точки. 

Изискват се документи за доходите на родителите за предходните 6 

месеца. В сумата на доходите се включват получените доходи от: 

заплати,болнични, пенсии; обезщетения от Бюрото по труда; семейни 

помощи;наеми; присъдени издръжки;хонорари; стипендии/ без 

получаваните от ученика-декларатор/; дивиденти от акции; търговия; 

продажба на селскостопанска продукция и др. 

4. Документът, въз основа на който се получат купони за безплатно столово 

хранене е молба - декларация по образец от родителя с подписи от класен 

ръководител/ учител в ЦДО. 

4.1 Заявление – декларация за получаване на купони за безплатно столово 

хранене се подава през м. септември за I учебен срок и м. февруари за II 

учебен срок на съответната учебна година или в месеца, през който е 

възникнало основание за получаването му. 

5. При 5 неизползвани купони в рамките на един календарен месец, по 

неуважителни причини, ученикът се изключва от списъка на учениците 

получаващи купони за безплатно столово хранене. 
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