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Утвърждавам:   

проф. д-р инж. Иван Марков, 

Ректор на УАСГ 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЕКТОР 

“СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ” 

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 

 

І. СТАТУТ 

Чл. 1. Този правилник урежда организацията на управление и дейността на сектор 

“Студентски столове” (ССС), свързана с управлението и стопанисването на столовете. 

Чл. 2. ССС е сектор в структурата на УАСГ с финансова сметка и отделно щатно раз-

писание, ежегодно утвърждавано от ректора на УАСГ. 

Чл. 3. При осъществяване на дейността си, ССС се подчинява на общите икономи-

чески правила за управление на УАСГ, като работи в тясна връзка с всички деканати, струк-

турни центрове и отдели на УАСГ и Студентския съвет на университета. 

ІІ. ФУНКЦИИ 

Чл. 4. Сектор “Студентски столове” има следните функции: 

 организира хранене за студенти; 

 организира хранене за преподаватели и служители; 

 осигурява издръжката на материалната база на столовете; 

 оборудва с прибори /вилици, лъжици и друга посуда/ и инвентар; 

 извършва текущи и аварийни  ремонти; 

 осигурява на хранещите се нормални условия и безопасно хранене, съгласно 

нормативните документи и Закона за храните; 

 отговаря за правилното съхранение на продуктите в складовите помещения, съг-

ласно Закона за храните. 
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Чл. 5. (1) Храненето за студенти се извършва съгласно и в съответствие със Закона за 

висшето образование - основание чл. 9, ал. 3, т. 8; Наредбата за ползване на студентски обще-

жития и столове /изменение и допълнение ДВ, бр. 19 от 2021 г./, приета с  Постановление № 

235 на Министерски съвет от 2008 г. /ДВ, бр.19 от 2021 г./  

(2)  Студентските столове са специализирани обекти, които осъществяват сто-

лово хранене на студенти, докторанти и специализанти.  

(3)  Държавната субсидия за студентското хранене се определя ежегодно, като 

размерът за отделните хранения и базовата стойност за едно хранене се определя от ректора 

на УАСГ. 

(4)  Храната в студентския стол се калкулира по себестойност, като базовата 

стойност за едно хранене се определя от ректора на УАСГ. 

(5)  Базовата стойност за едно хранене се определя така, че студентите, докто-

рантите и специализантите да заплащат 50 на сто от стойността на храната. 

(6)  При наличие на свободен капацитет в студентския стол може да се хранят 

и лица, които не са студенти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по ниска 

от себестойността. 

Чл. 6. (1) Ежегодно с постановление на Министерски съвет за изпълнението на дър-

жавния бюджет на Република България за съответната година се определя държавна субсидия 

за поевтиняване на храната и режийните разноски в студентския стол. 

(2)  Държавната субсидия се определя в размер на един храноден, който 

включва равни суми за обяд и вечеря; 

(3)  За едно реализирано хранене на студент, докторант или специализант сту-

дентския стол ползва не повече от половината от държавната субсидия за един храноден; 

(4)  Броят на хранодните, реализирани за един ден  се изчислява, като общата 

сума от намаленията за отделните хранения в рамките на деня се раздели на размера на субси-

дията отпусната за годината; 

(5)  В случай че ректора на УАСГ е определил по нисък размер на храноден от 

максимално определения, броят на реализираните хранодни в студентския стол за един ден се 

изчислява, като общата сума за намаленията на отделните хранения в рамките на деня се раз-

дели на размера на определения храноден. 

Чл. 7. Ценообразуването и отчитането на продажби и складовата наличност на столо-

вете се извършва съгласно правилата за работа с автоматизираната система за хранене R-

Keeper в сектор “Студентски столове “ до въвеждане на програмен продукт, съгласуван с 

МОН. След въвеждане на програмния продукт от Министерството на образованието и науката 

в  студентския стол на УАСГ се поддържа база данни за хранещите се студенти. Необходимите 

компютърни конфигурации и връзка с интернет се осигурява от УАСГ, а софтуерът и под-

дръжката на базата данни от МОН. Информацията от базата данни се взема предвид при оп-

ределяне на трансфера от държавния бюджет за социално- битови разходи на университета. 

Чл. 8. Държавната субсидия се ползва от студенти, докторанти и специализанти, като 

с размера и се намалява цената на ползваната храна, изчислена по себестойност и само при 

представен документ, удостоверяващ статута на хранещия се. 

Чл. 9. УАСГ осигурява условията за удостоверяване правото за ползване на субсиди-

ята чрез програмния продукт, след въвеждането му . 

ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 10. Органите за управление са: ректорът и помощник ректорът на УАСГ на 

УАСГ; ръководител сектор; управител-домакин на студентския стол. 
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Чл. 11. Ръководителят на сектор Студентски столове“ се назначава от ректора и е на 

пряко подчинение на ректора и помощник ректора на УАСГ. 

Чл. 12. Ректорът на УАСГ: 

 определя със заповед базовата стойност за едно хранене в студентски стол, след 

съгласуване със студентския съвет; 

 налага наказания за нарушаване на условията и реда за ползване на студентския 

стол; 

 контролира целевото разходване на средствата от държавната субсидия и 

всички приходи от столовете; 

 организира поддържането в УАСГ на база данни за хранещите се студенти, 

докторанти и специализанти в студентския стол, като и представянето на данните в МОН. 

 утвърждава правила за контрол на целевото изразходване на държавната суб-

сидия в студентския стол, разработени съвместно със студентския съвет. 

Чл. 13. Ръководителят на сектор „Студентски столове“ на УАСГ: 

 ръководи, организира и контролира цялостната дейност на сектора; 

 организира отчитането на приходите и разходите за обслужваното звено, съг-

ласно приложение № 2; 

 отговаря за поддържането на база данни за хранещите се студенти, докторанти 

и специализанти в студентския стол; 

 изготвя тримесечни и годишни отчети за приходите и разходите на сектора, 

както и за извършените основни и текущи ремонти в столовете на УАСГ; 

 работи в тясна връзка със Студентския съвет на университета; 

 прави предложение за изменение и допълнение на настоящия правилник; 

 изпълнява и други дейности, възложени му от ректора на УАСГ.  

Чл. 14. Студентски съвет на УАСГ: 

 съгласува правилниците за условията и реда за ползване и вътрешния ред в 

студентските столове, както и правилата за контрол на целевото изразходване на държавната 

субсидия в студентския стол, който се управлява от университета; 

 съгласува заповедите на ректора за определяне на размера на базовата стойност 

за едно хранене в студентския стол на УАСГ; 

 прави предложения за извършване на ремонти в студентския стол; 

 участва при изготвяне на тримесечни и годишни отчети за приходите и разхо-

дите на сектора, както и за извършените основни и текущи ремонти в столовете на УАСГ; 

 работи в тясна връзка с ръководителя на сектора; 

 прави предложение за изменение и допълнение на настоящия правилник; 

 изпълнява и други дейности, възложени му от ректора на УАСГ  

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 15. Средствата за финансиране дейността на ССС се набират от : 

 бюджета на УАСГ по норматив за издръжка на храноден; 

 бюджетни субсидии; 

 приходи от стопанска дейност; 

 приходи от допълнителна дейност; 

 дарения. 
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Чл. 16. Сектор “Студентски столове” изготвя, изпълнява, приключва и отчита самос-

тоятелен бюджет в рамките на бюджета на УАСГ. 

Чл. 17. Средствата за работна заплата на сектора се утвърждават от ректора на УАСГ 

в отделно длъжностно разписание, в рамките на бюджета за съответната финансова година. 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕКТОР “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ” 

Чл. 18. Да осигурява необходимите условия за хранене, съобразено със съответните 

норми и нормали. 

Чл. 19. Да се придържа към изискванията на Закона за храните и HACCP-система в 

съответствие на европейските стандарти. 

Чл. 20. Да осигурява  поддръжката на материално- техническата база в обектите. 

Чл. 21. Да осъществява поддръжка на кухненския блок и оборудването. 

Чл. 22. Да се изготвя дневното меню съобразено със здравословното хранене и по 

рецептурник за хранене, съгласуван с Министерството на образованието и с Министерството 

на Здравеопазването.  

Чл. 23. Да се спазват изискванията за работа с автоматизираната система за управле-

ние и контрол на сектора. 

Чл. 24. Да се спазват хигиенните изисквания към експлоатацията и поддържането на 

обектите. 

Чл. 25. Да се осъществява контрол по приемане и съхранение на хранителните про-

дукти. 

Чл. 26. Да се следи за спазване на технологията при обработка на храните. 

VІ. КОНТРОЛ 

Чл. 27. Цялостната дейност на сектор „Студентски столове“ се контролира от рек-

тора, помощник ректора и Академичния съвет на УАСГ. 

Чл. 28. Финансовата дейност на сектора се контролира от Началник ФСО и Финан-

совия контрольор на УАСГ. 

Чл. 29. Съгласно Наредбата за ползване на студентски общежития и столове про-

верки за състоянието им на национално ниво се извършват от комисии, които включват пред-

ставители от Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Ми-

нистерството на здравеопазването, Българска агенция по безопасност на храните и Национал-

ното представителство на студентските съвети. Комисията се определя със заповед на минис-

търа на образованието и констатацията от извършената проверка се предоставя на УАСГ, съ-

ответно на Националното представителство на студентските съвети. 

Чл. 30. УАСГ определя комисия за извършване на проверки на състоянието на сту-

дентските столове, която включва представители на Ръководството, Студентски съвет и екс-

перти. Докладът с констатациите от извършените проверки се предоставя за становище на 

Студентския съвет и се внася за разглеждане в Академичния съвет. 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 31. Себестойността на храната /продукцията/ се определя от стойността на упот-

ребените стоково-материални запаси, разходите за преработка и други разходи, свързани с 

производството на храната /продукцията/. 

Чл. 32. Базовата стойност на едно хранене е себестойността /цената/ на получената 

храна, при която се ползва субсидия в пълен размер. 
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VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 33. Този Правилник е изготвен в съответствие със Закона за висшето образование 

- основание чл. 9, ал. 3, т. 8; Наредбата за ползване на студентски общежития и столове приета 

с  Постановление № 235 на Министерски съвет от 2008 г. /изменена и допълнена в ДВ, бр. 19 

от 2021 г./ 

Чл. 34. За всички неуредени в правилника въпроси се използват законите на Репуб-

лика България. 

Чл. 35. Всички изменения и допълнения на този Правилник се извършват по реда на 

приемането му. 

Чл. 36. Настоящият Правилник е приет от Академичния съвет на УАСГ и утвърден 

от ректора на УАСГ и влиза в сила от датата на утвърждаването му като отменя всички пре-

дишни. 

 

Вносител:……………………………… 

доц. д-р инж. Лазар Георгиев,  

председател на  Комисията по соци-

ално-битови въпроси на учащите се 

 

 

Съгласували: 

 

……………………………… 

Петър Стоянов, 

председател на Студентски съвет 

 

 

……………………………… 

инж. Димитър Витанов, 

помощник-ректор на УАСГ 

 

 

……………………………… 

Надежда Георгиева, 

Началник сектор „Студентски столове“ 


