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ПРАВИЛНИК 
 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ТРАПЕЗАРИИ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

 
 
РАЗДЕЛ І 
Общи положения 
 
Чл. 1 Предоставянето на храна в обществените трапезарии на Българския 
Червен кръст се извършва по реда, установен в настоящия правилник. 
Чл. 2 БЧК предоставя храна на физически лица , отговарящи на условията 
за подпомагане съгласно раздел ІІ на настоящия Правилник. 
Чл. 3 Предоставянето на храна е безвъзмездно и се осъществява, при 
спазване всички принципи на Международното движение на Червения кръст 
и Червения полумесец и действащото законодателство в България. 
Чл. 4 Храната се сервира/раздава в лесно достъпни и специално обособени 
за целта помещения, съобразени със санитарните, хигиенни изисквания на 
ХЕИ, обозначени със знака на БЧК. 
Чл. 5 Помещенията, определени за трапезарии следва да бъдат подходящо 
обзаведени и оборудвани, като се спазват всички санитарни изисквания .  
Чл. 6 Подпомаганите имат право да изберат, да се хранят в трапезарията 
или да вземат приготвената храна за в къщи, в собствени съдове.   
Чл. 7 Обществените трапезариите са организират и ръководят от 
съответните секретариати на Областните /Столичния/ съвети на БЧК по 
местонахождение. 
Чл. 8 Обществените трапезарии работят в присъствените работни дни на 
седмицата и раздават храната на обяд от 11.30 до 14 часа. 
Чл. 9 В обществените трапезарии се сервира по едно хранене на ден 
/обяд/.  
Чл. 10 Трапезариите разполагат с подходящ персонал, който притежава 
необходимите документи за работа в хранително заведение, съгласно 
действащото законодателство. 
Чл. 11 При раздаване/сервиране на храната могат да се привличат и 
доброволци, които имат съответните документи за работа в обществена 
трапезария и  носят подходящо облекло  и знака на БЧК. 
 
РАЗДЕЛ ІІ 
Условия за предоставяне на храна в обществените трапезарии на БЧК 
 
Чл. 12 БЧК предоставя храна в разкритите обществени трапезарии, 
съобразно капацитета им, на граждани, които са кандидатствали за 
получаване на такава по установения в раздел ІІІ ред и отговарят на 
следните условия: 
български граждани, както и чужденци получили статут на бежанци или 
хуманитарен статут на територията на Република България, които поради 
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здравословни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не 
могат да осигурят задоволяване на основните си жизнени потребности и 
чийто личен общ месечен доход е под 80% от минималната работна 
заплата за страната, не ползват този вид социална услуга от други 
организации или институции и отговарят поне на два от изброените по-долу 
критерии: 

1. С трайно намалена работоспособност над 50%; 
2. Пенсионери над 65 години;  
3. Лица, живеещи сами;   
4. Лица, навършили възраст за пенсиониране, но непридобили право 

на пенсия; 
5. Безработни лица, които не получава обезщетение от Бюрата по 

труда; 
6. Лица, намиращи се в затруднено материално положение поради 

заболяване на член от семейството. 
7. Лица, които не могат да приготвят сами храната си в къщи;  
8. Лица, които не са подпомагани чрез други хранителни програми на 

БЧК. 
Чл. 13 Секретариатите на Областните /Столичния/  съвети на БЧК могат да 
дефинират допълнителни критерии, които да селектират на местно ниво 
целевата група от бенефициенти, които отговарят на критериите за 
получаване на храна, в зависимост от специфичната ситуация в региона.  
 
РАЗДЕЛ ІІІ  
Ред за предоставяне на храна в безплатните трапезарии на БЧК 
 
Чл. 14 /1/ Нуждаещите се граждани, кандидатстват за получаване на храна 
от трапезариите на БЧК, като подават в секретариата на Областния 
/Столичен/ съвет на БЧК следните документи: 

1. молба по образец ( Приложение1); 
2. декларация по образец ( Приложение 2). 

/2/ За кандидатствалите молители, служител от съответния Секретариат на 
Областния /Столичния/ съвет на БЧК попълва социална анкета, 
(Приложение 3), която важи за текущата календарна година.   
/3/ В зависимост от естеството на всеки отделен случай, секретариата на 
Областния /Столичния/ съвет на БЧК може при необходимост да  изисква и  
някои от следните документи: служебна бележка за доходи от трудова 
дейност; решение за отпускане на пенсия; медицински документи за 
здравословното състояние /удостоверение, епикриза, протокол от ЛКК; 
копие от експертно решение на ТЕЛК/; бележка от бюрото по труда, че 
лицето е безработно, документ от Дирекциите «Социално подпомагане» по 
местоживеене /че лицето не получава  помощ  от тях или кога и с какви 
помощи е подпомагано/. 
Чл. 15 Молбите по чл.14 се завеждат с входящ номер в съответното 
деловодство на секретариата на Областния /Столичен/ съвет на БЧК.   
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РАЗДЕЛ ІV 
Отчетност и контрол 
 
Чл. 16 Молбите на отделните граждани се разглеждат и одобряват от 
комисия в състав: представител на Областния /Столичния/ съвет на БЧК, 
Директора на секретариата на Областния /Столичния/ съвет на БЧК и 
специалиста па социалнопомощна дейност. 
Чл. 17 Служител на секретариата на Областния / Столичен/ съвет на БЧК  
изготвя, списък с бенефициентите които ще получават храна в 
обществените трапезарии на БЧК/Приложение 4/ за съответния месец. 
Чл. 18 Списъците съдържат следната информация - трите имена, ЕГН и 
адрес и се одобряват от Директора на секретариата на Областния 
/Столичен/ съвет на БЧК до 25 число на предходния месец.   
Чл. 19 Столуващите в трапезариите се хранят с предварително раздадени 
в края на предходния месец купони, които  са подписани от Директора на 
секретариата на Областния /Столичен/ съвет на БЧК и са подпечатани с 
печата на съответния Областен /Столичен/ съвет на БЧК. 
Чл. 20 Купоните се раздават ежемесечно срещу подпис на столуващия, 
като номера на купона на всеки столуващ, съответства на номера на 
бенефициента по списъка в приложение 4.  
Чл. 21 Всеки купон важи за един обяд, на определената дата и не може да 
бъде компенсиран или преотстъпван на друго лице. 
Чл. 22 При неявяване на столуващ в определеното за раздаване на храна 
време, храната се предоставя на друго, чакащо лице или се бракува, чрез 
протокол /Приложение 5/, подписан от комисия, назначена от Директора на 
секретариата на Областния /Столичния/ съвет на БЧК.    
Чл. 23. При неявяване на столуващ в 5 /пет/ последователни дни, той се 
заменя с друго лице, отговарящо на посочените в раздел ІІ критерии.  
Чл. 24 При отпускане на средства за функциониране на трапезарии от 
външни донори и при наличие на конкретни изисквания за отчетните форми 
и всякаква друга документация, се спазват и условията и волята на 
дарителя. 
Чл. 25 Директорите на секретариатите на Областните /Столичния/ съвети  
на БЧК осигуряват подходящи складови помещения за съхранение на 
продуктите, които се влагат в храната приготвяна в трапезариите и 
контролират воденето на съответната документация, правилното 
съхранение на продуктите и  цялостната организация на работата на 
съответната обществена трапезария.  
Чл. 26 Служители, допуснали нарушения на настоящия Правилник, носят 
дисциплинарна отговорност, а при нанесени вреди на БЧК, нарушения и 
престъпления се носи съответно имуществена, гражданска и наказателна 
отговорност. 
Чл. 27.Възникнали спорове с трети лица по приложението на настоящия 
правилник се уреждат доброволно по взаимно съгласие, а при 
невъзможност се отнасят за решаване пред компетентния съд по седалище 
на БЧК, съгласно българското законодателство. 
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Допълнителни разпоредби 
1. Бежанците и лицата с хуманитарен статут са определени в чл.8 и 

чл.9 от Закона за убежището и бежанците.  
2. „Основни жизнени потребности” са достатъчно храна, облекло и 

жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната. 
3. Безработни са лицата регистрирани в бюрата по труда, които активно 

търсят работа. 
4. Не се считат за доходи: 

• Помощи, отпускани по реда на правилника за парично 
подпомагане от фонд „Милосърдие” и правилника за прилагане 
на Закона за Социално подпомагане; 

• Добавките за чужда помощ на трудноподвижни лица с 
намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда 
помощ. 

• Еднократните помощи при раждане по чл.6 от Закона за 
семейните помощи за деца; 

• Хуманитарните помощи; 
• Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните 

пенсии; 
• Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и 

пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на 
пострадалите при изпълнение на мисиите  във военни 
контингенти на Организацията на обединените нации; 

• Допълнителната месечна компенсация към пенсиите на 
навършилите 75 или 80 годишна възраст. 

• Месечна добавка за социална интеграция на хората с 
увреждания.     

 
Този правилник е приет от Националния съвет на БЧК с Решение № 99.3, 
Протокол №7 от 24.09.2010 г. и влиза в сила от 15.10.2010 г.  

 
Отменя приетия Правилник с Решение №111, Протокол №7 от 26.06.2004 г 
на Националния съвет на БЧК. 
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Вх.№......................... 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Разрешавам да се храни     До....................................... 
в трапезарията на БЧК     ........................................... 
Подпис:................................    ...........................................  
Име........................................    .......................................... 
Длъжност.......................................  
Дата: 
 
 
 

М О Л Б А 
 
От………………………………………………………………тел………… 
Постоянен адрес: гр(с.)…………………………………......................., 
област…………………..община..........................ж.к.................................... 
Ул.…………………………………..№……..бл.……вх.……ет.……ап....... 
 
 
 

Уважаеми/а г-н/г-жо  ..............................................., 
 
Моля да ми разрешите да се храня в безплатната трапезария на БЧК тъй 
като: ……………………….………………………….…………..………..................... 
………………………………………………………….………….……………………... 
…………………………………………………………………….…………....…………
………………………………………..…………………………………………………… 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

(излагат се в свободен текст мотивите ) 
 
 
Прилагам следните документи: .................................................................. 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 
 
 
Дата ................                                                     Подпис:............... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
І. Семейно положение  
Лични данни            Декларатор   Съпруг (съпруга) 
Име     ......................................  ........................................... 
Презиме   ......................................  ........................................... 
Фамилия   ......................................  ........................................... 
Л.К., №, изд. на, от   ......................................  ........................................... 
ЕГН    ......................................  ........................................... 
Семейно положение  ......................................  ........................................... 
Здравословно състояние  Здрав  над 90%   Здрав  над 90 % 

с ТЕЛК  71-90% с ТЕЛК  71-90 %  
над 90%  50-70,99% над 90%  50-70,99% 

    с ч.п.         с ч.п. 
Други здравословни  .......................................... ............................................. 
проблеми 
Социална група   работещ    работещ 

 пенсионер    пенсионер  
 безработен    безработен 
 други    други  

ІІ. Съжителствам със следните лица  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Име, презиме, фамилия                              ЕГН              Родствена или друга 
   връзка с декларатора 

1. .........................................................  .......................  ...................................... 
2. .........................................................  .......................  ...................................... 
3. .........................................................  .......................  ...................................... 
III. Доходите на мен, семейството и съжителстващите с мен лица през предходния 
месец са общо………лв........, в това число от: 
1. Трудова дейност                                                                                   ............................лв. 
2.Пенсии (без добавка за чужда помощ на инвалидите с определена чужда помощ;на 
ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война; на навършилите 75 или 
80 годишна възраст; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии) 

.................................лв. 
3.Наем, рента, аренда       .................................лв. 
4. Дейности в областта на селското,  
горското и водното стопанство     .................................лв. 
5. присъдени издръжки      ....................…………лв. 
6. Други доходи       …..............................лв. 
ІV. Декларирам, че за настоящата година не съм включен(а) в други хранителни 
програми на БЧК  
V. Декларирам, че не ползвам социалната услуга „Обществена трапезария” от други 
организации или институции. 
VІ. Давам доброволно съгласието си, личните ми данни да се ползват и обработват 
при включването ми в трапезарията на БЧК, с предоставяне при необходимост на 
съответните донори.  
VII. Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация, нося 
наказателна и гражданска отговорност.  
 
Забележка: В маркираните квадратчета отбелязвайте с кръстчета правилният отговор. 
 
Дата:………..      Декларатор: 1)……………….. 
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Съпруг(а ): 2)………………. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОЦИАЛНА АНКЕТА 

 
По молба, номер: .............................подадена на ..........................................  
от ......................................................................................................................... 
ЕГН:.........................л.к. № ...........................изд.от...................на.................... 
Живущ/а:............................................................................................................. 
Семейно положение:.......................................................................................... 
Здравословно състояние на молителя и семейството му (описание на 
приложени копия от ЕР на ТЕЛК, епикризи, медицински удостоверения и 
др. ) 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Материално положение:.................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Средства заплащани за наем на жилище/ ако молителят живее под наем/  
............................................................................................................................. 
Допълнителни данни установени при анкетата.............................................. 
..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Преценка ( мнение ) на анкетиращия и предложение 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
Извършил анкетата:............................................................................................ 
.................................................длъжност:........................................................... 
 
Дата: .................................   Подпис:..................................... 
 
Тази социална анкета трябва да се прикачи към молбата и декларацията  
на молителя.  
                                                       
                                                                                                  

 
Одобрил:  
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Дата .......................... 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
СПИСЪК НА ГРАЖДАНИТЕ, НА КОИТО СА ПРЕДОСТАВЕНИ КУПОНИ ЗА 
ХРАНА ЗА МЕСЕЦ ......................година............. В ТРАПЕЗАРИЯТА НА БЧК 

гр................................................ 
 

№ по 
ред 

Име, презиме, фамилия Адрес ЕГН Подпис 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 
 
 
Днес ..................................... комисия в състав: 
 
1.................................................................. длъжност ......................................... 
2.................................................................. длъжност ......................................... 
3.................................................................. длъжност .........................................  
 
 
Установи, че до ............................часа не бяха взети .............. /словом/ 
...................................................................................................... порции храна. 
 
 Комисията взе решение оставащата храна да бъде предоставена на 
1............................................................................................................................... 
 
2............................................................................................................................... 
 
3............................................................................................................................... 
 
4............................................................................................................................... 
 
5............................................................................................................................... 

/трите имeна, адрес и ЕГН/ 
 
 
 Комисията взе решение, оставащата храна да бъде бракувана. 
 
 
 
 

Комисия: 
 
 
1.................................. 
 
2.................................. 
 
3..................................  

 


	Лични данни            Декларатор   Съпруг (съпруга)

