
П Р А В И Л Н И К 

 
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, 

ВЪТРЕШНИЯ РЕД И КОНТРОЛ НА ЦЕЛЕВОТО 

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ СУБСИДИИ В 

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ НА СА „Д. А. ЦЕНОВ“ 

 
Глава първа 

Общи разпоредби 

 
Чл.1. Този правилник урежда правата и задълженията на хранещите се в столовете и 

вътрешния ред в тях. Той е задължителен за всички студенти, преподаватели и 

служители, които ползват услугите на студентски столове и регламентира правилата 

за контрол на целевото изразходване на студентска субсидия. 

  

Глава втора 

Задължения на отдел „Битово обслужване / ССО“ към СА „Д. А. 

Ценов“ 

 
Чл.2.Да осигури необходимите условия за столово хранене, съобразно със 

съответните изисквания на действащото законодателство. 

Чл.3. Да се придържа към изискванията на Закона за храните и НАССР система в 

съответствие на европейските стандарти. 

Чл.4. Да осигури поддръжката на материално-техническата база в обектите. 

Чл.5. Да предлага осъществяване на обзавеждане, ремонти, реконструкция и 

модернизация на столовете. 

Чл.6. Да осъществява поддръжка на кухненския блок и оборудването. 

Чл.7. Да се използва дневно меню, съобразено със здравословното хранене и по 

рецептурник за хранене, съгласуван с изискванията на Министерството на 

образованието и науката и с Министерството на Здравеопазването. 

Чл.8. Да се спазват хигиенните изисквания за експлоатацията и подържането на 

обектите. 

Чл.9. Да се осъществява контрол по приемане и съхранение на хранителните продукти. 

Чл.10. Да се следи за спазване на технологията при обработка на храните. 

Чл.11. Да създаде организация чрез контрол на касите за целевото изразходване на 

студентска субсидия.  

 

 

Глава трета 

Студентски столове 

 
Чл.12. Студентските столове работят по условията и реда за ползване на държавната 

субсидия за отделните хранения. 



Чл.13. Ректорът на СА „Д. А. Ценов“ със Заповед, определя базовата стойност на едно 

хранене от размера на пълната държавна субсидия. 

Чл.14. Базовата стойност за едно хранене се определя така, че студентите заплащат 

не по-малко от 40 и не повече от 60 на сто от стойността на храната. Разликата между 

стойността на консумираната храна и ползваната субсидия се заплаща от студента. 

Чл.15. Във връзка с подобряване на храненето и разнообразяване на асортимента на 

касите в студентските столове се предлагат безалкохолни напитки, сокове, минерална 

вода, захарни изделия и други продукти. 

 

Глава четвърта 

Права и задължения на хранещите се 

 
Чл.16. В студентски столове имат право да се хранят само студенти, при представяне 

на документ, удостоверяващ студентското им положение. При наличие на свободен 

капацитет могат да се хранят и преподаватели и служители, като заплащат за храната 

пълната цена, без да ползват субсидия. 

Чл.17. Студентите имат право да правят предложения пред Студентски съвет и 

Ръководството на отдел „ССО“ за подобряване на работата в обектите за хранене и 

да информира за допуснати слабости от ДЛЪЖНОСТНИ лица в столовете. 

Чл. 18.(1) Поверки по състоянието и ползването на студентските столове и целевото 

изразходване на студентска субсидия, се извършват от комисия, определена от 

Ректора на СА „Д. А. Ценов“, включваща представители на Ръководството на СА „Д. 

А. Ценов“ и студентски съвет. 

(2) Проверките от комисията се извършват минимум два пъти годишно, всеки 

семестър. 

(3) Доклада с констатациите от извършените проверки се предоставя за 

информираност на студентски съвет и се внася за разглеждане на Ректорски съвет и 

при необходимост един път годишно в Академичен съвет на СА „Д. А. Ценов“. 

Чл. 19.Студентът, хранещ се в студентски стол трябва да спазва следните правила: 

1. Да познава и спазва всички изисквания на Наредбата за ползване на студентски 

общежития и столове. 

2. Да проявява грижа за стопанисването и опазването на имуществото в студентските 

столове. 

3. Да отсервира употребените прибори за хранене на определените места в залите на 

столовете. 

4. Да не изнася извън стола приборите за хранене. 

5. Да не изхвърля отпадъци извън определените за това места в залите на столовете. 

6. Да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания. 

7. Да спазва изискванията по противопожарна охрана. 

Чл.20. При неспазване на реда за ползване на студентските столове, Ръководител 

отдел „ССО” е длъжен да уведомява Зам.Ректор „СПИИК“ и Студентски съвет на СА 

„Д. А. Ценов“. 

Чл.21 При доказани причинени вреди в столовете на СА „Д. А. Ценов“ се налагат 

санкции за нарушаване на условията и реда за ползване на студентските столове. 

 

 



Преходни и заключителни разпоредби 

 
§1. Настоящият Правилник е съгласуван със Студентския съвет. 

§2. Настоящият Правилник е приет с Решение № 6 от 30.05.2018 г. на Академичния 

съвет на СА „Д. А. Ценов“. 

§3. Измененията и допълненията към този Правилник се извършват по реда на 

приемането му от Академичния  съвет на СА „Д. А. Ценов“. 

 

 

 

 

…………………………..                              …………………………………. 

Ръководител отдел „ССО“                            Председател студентски съвет 

 


