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Настоящият вътрешен правилник определя функционирането на училищния стол на 
френски лицей „Виктор Юго”. Тази услуга, освен утилитарното си предназначение, има 
също така образователно измерение. Време за обяд е време за хранене, за почивка, но 
също така и време за изучаване на взаимоотношенията с другите, на начина на хранене, 
зачитането на храните, на персонал и на оборудването. 

 
I – Функциониране и прием в училищния стол 

 
Училищният стол започва от първия ден в училище и завършва последния ден. Работи 
всеки ден от учебната година. Приема учениците между 11:30 и 13:30 според графика, 
който е направен от училището и съобщен на учениците в началото на учебната година. 

 
Допускани до училищния стол са ученици, които са записани на стол и които са си 
заплатили навреме. 

 
На ученици с хранителни алергии се сервират ястия, специално приготвени в 
съответствие с тяхната конкретна диета. Родителите трябва да посочат във формуляра за 
записване в училищния стол, дали тяхното дете следва хранителна диета. Kетъринговата 
компания работи в тясно сътрудничество с училищната медицинска сестра. 

 
Ястията се приготвят в централна кухня и се доставят в училището. Менютата за месеца 
са афиширани пред училищния стол и публикувани на интернет страницата на 
училището. 

 
Менютата са разработени от фирмата ежемесечно, в съответствие с действащите 
разпоредби и препоръките на диетолог. Комисия по менютата, се събира редовно, за да 

направи равносметка за изминалия период, за да направи евентуални промени и да 
одобри менюто. 

 
Учениците се хранят в присъствието и под наблюдението на възпитатели, които отговарят 
за спокойствието и реда в столовата. 

 
С цел възпитаване на вкуса, учениците се приканват да опитат от всичко. Освен това, те 
трябва да уважават храната, да не я разпиляват, като вземат разумни порции. 

 

II – Цени  

 
 Цена за обедно хранене за яслена група, PS, MS, GS - 5.20 лв крайна цена.  

 Цена за обедно хранене за CP, CE, CM1, CM1/2 - 5.70 лв крайна цена. 

 Цена за обедно хранене за ученици от колежа, лицея и за персонала - 5.95 лв крайна 
цена. 

 
При заплащане на цялата учебна година се предлага отстъпка: 

 
 За учениците от яслена група, PS, MS и GS крайната цена за учебната година е 854,62 лв. 

 За учениците от CP, CE1, CE2, CM1 и CM2 крайната цена за учебната година е 936,79лв. 
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 За останалите ученици както и за персонала, крайната цена е 977.88лв. 
 
При заплащане на триместър се предлага отстъпка, както следва:  
 
За периода Септември- Декември/ 71учебни дни: 

• За учениците от яслена група, PS, MS и GS крайната цена за триместър е 358,1 лв. 

• За учениците от CP, CE1, CE2, CM1 и CM2 крайната цена за триместър е 392,56 лв. 

• За останалите ученици както и за персонала, крайната цена за триместър е 409,78 лв. 

 

За периода Януари- Март/ 50 учебни дни: 

 За учениците от яслена група, PS, MS и GS крайната цена за триместър е 252,2 лв.  

 За учениците от CP, CE1, CE2, CM1 и CM2 крайната цена за триместър е 276,45 лв. 
 За останалите ученици както и за персонала, крайната цена за триместър е 288.57 лв. 

 

 

За периода Април- Юни / 52 учебни дни: 
 

 

 За учениците от яслена група, PS, MS и GS крайната цена за триместър е 262,29 лв.  

 За учениците от CP, CE1, CE2, CM1 и CM2 крайната цена за триместър е 287,51 лв. 

 За останалите ученици както и за персонала, крайната цена за триместър е 300.12 лв. 

 
III – НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:  

 

• Плащане в брой:  

 

От съображения за сигурност, плащания в брой са забранени, с изключение на 
суми под 10 лева (еквивалент на еднократно хранене). 

 
• По банков път: 
ДСК ЕАД– получател Party Food 
BG71STSA93000024544468 
SWIFT: STSABGSF 
 
Закупуването на пакети се извършва, както следва: 
 

 Не по-късно от края на третатаседмица на текущия месец – при закупуване на месечен 
пакет за следващия месец; 

 Не по-късно от края на третатаседмица на текущия триместър– при закупуване на пакет за 
следващиятриместър; 

 Не по-късно от края на третатаседмица преди началото на учебната година – при 
закупуване на пакет за цялата учебна година. 

 
Първото плащане на пакети хранодни следва да се извърши не по-късно от 18.08.2017г. 
 
При плащане по банков път, е необходимо до посочите името и фамилията на детето, 
класа и периода, за който заплащате. 
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Моля да имате предвид, че само ученици, които са предплатили могат да се 
възползват от цялото меню. 

 
В случай, че дадено дете няма да се храни на стол поради уважителни причини 
(отсъствие,  болест, и други), кетъринг компанията моли родителите да предупредят 
отговорниците на стола преди 16 ч. предния ден по мейл на  vhugo@partyfood.bg ,за да 

може сумата да бъде приспадната и прехвърлена за следващия месец. В противен случай 
се счита, че обядът е изконсумиран. 

 
Отговорниците на училищния стол остават на Ваше разположение по мейл 
vhugo@partyfood.bg или на тел. 0892279271. 

 

 

IV – Нарушения  на правилника 
 

a) Неплащане 

 
В случай на неплащане в срокове и след напомняне от страна на фирмата детето няма да 
може да се храни в училищния стол. 

 
б) Недисциплинираност 

 
По време на обедното хранене, децата се наблюдават от възпитателите. Децата трябва 
да останат любезни спрямо персонала. 

 
Дете, което не спазва дисциплината в училищния стол въпреки забележка от страна на 
възпитателите, може да бъде отделено от неговите съученици. В случай на рецидив 
родителите ще бъдат уведомени от дирекцията на училището. Ако начина на поведение 
на ученика не се поправи, то може да бъде изключено временно от столовата. 

 
В случай на умишлено счупване или увреждане, стойността на замяната или поправката 
ще  бъде за сметка на родителите и фактурирано отучилището. 

 

Записването за училищния стол предполага безусловно приемане на условията на 
настоящия правилник  от страна на родителите. 

 
Само учениците, чиито родители са приели и подписали настоящия регламент, ще могат 
да се хранят в училищния стол. 


