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Уважаеми клиенти,  

В момента всички оперативни системи на Содексо България са 100% функционални и 

адаптирани към дистанционен режим. Така продължаваме да обработваме своевременно 

всички поръчки на ваучери.  

Въпреки динамичната ситуация, Вашата компания може да продължи без прекъсване 

добрите практики към своите служители чрез ваучерите за храна Трапеза PASS и да се 

възползва от съответните данъчни облекчения, предвидени по закон. За да го направите, 

ваучерите за храна трябва да бъдат заплатени от Вас в месеца, за който ще ги 

предоставите на служителите. 

 

Предвид ситуацията,  ако дистанционният режим на работа Ви възпрепятства да 

раздадете ваучерите, моля имайте предвид, че Содексо България има готовност да ги 

съхранява на сигурно място до момента, когато решите да ги предоставите на Вашите 

служители. Ваучерите могат да бъдат поръчани дистанционнo, като договорите в този 

случай се подписват чрез Квалифициран електронен подпис и от двете страни. 

 

Предимствата на ваучерите за храна Трапеза PASS, от които можете да се 

възползвате, са: 

▪ 100% освободени от данъци и такси за сумата до 60 лева на човек на месец 
  

▪ Повишена покупателна способност на служителите всеки месец 
  

▪ Оптимизират фирмените разходи с до 384.34 лв на служител годишно   
  

▪ Валидност до 28.02.2021 г* 
  

▪ Богата партньорска мрежа от повече от 7 900 търговски обекта в цялата страна 
  

▪ Дистанционни поръчки  
 

▪ По-безопасни от парите в брой, защото след отпечатване се дават директно на 

Вашите служители в запечатан плик. 

*валидно за ваучерите, отпечатвани в момента (март, 2020 г.) 

 

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с Вашия акаунт мениджър в Содексо 

България или да ни пишете на spb.svc.bg@sodexo.com 

С уважение, 

      Екипът на Содексо България 

https://www.sodexo.bg/product/voucheri-za-hrana/trapeza-pass/
https://www.sodexo.bg/product/voucheri-za-hrana/trapeza-pass/
https://www.sodexo.bg/product/voucheri-za-hrana/trapeza-pass/#simulator
https://www.sodexo.bg/order/
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Dear clients, 

 

Currently, all operating systems of Sodexo Bulgaria are 100% functional and adapted for remote 

way of working. In this way, we continue to process all voucher orders. 

 

Despite of the current dynamic situation, your company can continue, without interruption, the 

good practices it has towards its employees by using the Trapeza PASS food vouchers  and also 

take advantage of the fiscal benefits that they provide by law. To do so, the food vouchers must be 

paid by you within the month for which you want to provide them to your employees. 

 

In view of the situation, if the remote mode of work prevents you from distributing the 

vouchers, please note that Sodexo Bulgaria is ready to store securely them until you decide 

to give them to your employees.The orders can be made remotely and the contracts are 

signed via a Qualified electronic signature on both sides 

 

The benefits of the Trapeza PАSS food vouchers are:  

▪ 100% exempt from taxes and fees for the amount up to 60 BGN per person per month 

▪ Increased purchasing power of employees every month 

▪ Optimized company expenses by up to BGN 384.34 per employee per year 

▪ Validity till 28.02.2021* 

▪ Wide partner network of more than 7,900 merchant loacations nationwide 

▪ Remote orders 

▪ Safer than cash because after printing they are given directly to your employees in a sealed 

envelope. 

* valid for the vouchers produced currently (March, 2020) 

 

If you have any questions, please do not hesitate  to contact your Sodexo Bulgaria Account 

manager  or email us at spb.svc.bg@sodexo.com. 

 

Regards,  

The Sodexo Bulgaria team 

 

https://www.sodexo.bg/en/product/food-vouchers/trapeza-pass-under-regulation-7/
https://www.sodexo.bg/en/product/food-vouchers/trapeza-pass-under-regulation-7/
https://www.sodexo.bg/en/product/food-vouchers/trapeza-pass-under-regulation-7/#simulator
https://www.sodexo.bg/en/order-vouchers/
https://www.sodexo.bg/en/order-vouchers/
mailto:spb.svc.bg@sodexo.com

