
 

Making the working world a better place for all.  www.edenred.bg 

Уважаеми партньори, 

 

Бихме искали да ви уведомим, че екипът на Идънред България продължава 

своята работа както досега. Част от отделите ни работят в режим на работа 

от вкъщи , но ние продължаваме да доставяме услуги на своите клиенти, 

както и да работим с търговските обекти без забавяне на сроковете на 

изпълнение.  

 

Като отговорен работодател, вие можете да продължите да използвате 

данъчните облекчения в настоящата извънредна ситуация и да предоставяте 

ваучери за храна на служителите, които работят от вкъщи или са в платен 

отпуск. Имайте предвид, че трябва да заплатите ваучерите за храна в 

месеца, за който ги получават вашите служители. Поради голямото 

количество служители, преминали в дистанционен режим на работа, 

Идънред България предлага възможността да съхранява вашите ваучери, 

докато имате готовност да ги раздадете на служителите си. 

 

С Ваучер Храна получавате: 

➢ Изцяло освобождаване от данъци и осигурителни вноски в размер до 

60лв. месечно на служител; 

➢ Улеснена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на 

ваучерите; 

➢ Ефективно управление и оптимизиране на разходите за поощряване 

на служителите и работниците; 

➢ Подобряване на корпоративния имидж на компанията; 

➢ Задоволяване на ежедневните нужди на служителите и отговаряне на 

специфичните им изисквания в избора им на храна; 

➢ Повишаване работоспособността и ефективността на служителите; 

➢ Екип от специалисти, който се грижи за вашите специфични нужди и 

изисквания; 

➢ Безопасно поръчване: по имейл или чрез системата на Идънред за 

онлайн поръчки; 

➢ Безопасни спрямо вируси и инфекции, тъй като ваучерите не достигат 

веднага до компанията след отпечатване. 

 

Калкулирайте спестяванията си тук: https://www.edenred.bg/rabotodatel/food-

vouchers/calculator/ 

 

На разположение сме да отговорим на вашите въпроси на тел:  02/ 974 02 20, 

при вашия търговски представител или на bulgaria@edenred.com. 
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Dear Partners,  

 

We would like to inform you that the Edenred Bulgaria team continues  its work 

and our services are interrupted.  

Departments are adapted to remote working and all structures operate at full 

capacity. We continue to provide services to our clients, as well as working with 

our merchants without delays. 

 

As a responsible employer, you can continue using tax breaks in the current 

emergency and to provide food vouchers to employees who are in home office 

or paid leave. Please, keep in mind that you have to pay the food vouchers in 

the month your employees receive them in your payroll. Due to the large 

number of remote working employees, we can store your vouchers at Edenred 

Bulgaria until you are ready to distribute them to your employees. 

 

Food Vouchers’ advantages:  

➢ Full exemption from taxes and social contributions up to 60 BGN per month 

per employee 

➢ Easy system for ordering, distributing and accounting of the vouchers 

➢ Effective management and cost optimization to motivate employees 

➢ Improving the corporate image of your company 

➢ Meeting the daily needs of your employees and answering their specific 

requirements in their food choice 

➢ Increasing the efficiency and effectiveness of the staff 

➢ A team of professionals take care of your specific needs and requirements 

➢ Secure ordering: via email or through the One Order Online system 

➢ Safer than money from contamination as they reach the company 

directly after printing 

 

Calculate your corporate savings here: https://www.edenred.bg/en/employer/calculator/ 

 

Do not hesitate to contact us in case of questions via phone: 02 / 974 02 20, 

through your personal account manager or at bulgaria@edenred.com 

https://www.edenred.bg/rabotodatel/food-vouchers/food-voucher/
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