
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ОТ ДЕТСКА 

МЛЕЧНА КУХНЯ 

 

 

Детска млечна кухня – Русе, предоставя храна за деца от 10 месеца до тригодишна 

възраст,  при спазване на нормативните изисквания за приготвяне и съхранение на храна, 

регламентирани в Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските 

ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на Министерството на 

здравеопазването /МЗ/.  

Доставката на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня – Русе 

/ДМК/ се извършва на база сключени едногодишни договори за доставка на хранителни 

продукти по изискванията на Закона за обществените поръчки. Целогодишно при 

приготвяне на храната се ползват пресни или замразени зеленчуци, съобразно сезонната 

наличност на хранителните продукти, като не се допуска ползването на консервирани 

продукти.  

Десертите от типа на кекс, плодово руло и сочно руло се приготвят от фирма, 

която е спечелила търг за доставка на зърнени храни и такива на зърнена основа. 

Рецептите за приготвянето на тези десерти са съгласувани с ДМК. При приготвянето им 

не се включват вещества като оцветители, консерванти, емулгатори, подсладители, 

маргарин и др. Съдържанието на продуктите, от които се приготвят десертите е описано 

в придружаващите ги етикети. 

Във всички пунктове на ДМК в гр. Русе са разпространени менютата на ястията за 

всяка текуща седмица. Ежедневно предлаганите ястия са придружени с информационни 

листи /етикети/, в които подробно са описани продуктите, от които е приготвено всяко 

едно от тях. Същите са поставени на видно място във всеки пункт и дават възможност на 

всеки гражданин да се запознае със съдържанието на храната.  

Предоставянето на храната от ДМК е в опаковки за еднократна употреба, като 

доставянето на опаковките се извършва след провеждане на търг от страна на Община 

Русе, съгласно Закона за обществени поръчки. Участниците в търга са задължени да 

предоставят необходимите документи за безопасност на опаковките, съгласно 

изискванията на чл. 7 и чл. 8 от Закона за храните на Министерството на 

здравеопазването /МЗ/ и Наредба № 2/23.01.2008 г. за материалите и предметите от 

пластмаси, предназначени за контакт с храни на МЗ и Министерството на околната среда 

и водите. 

Седмичното меню в ДМК се изготвя от инструктор по хранене и технолог по 

хранене. Същото се одобрява от Директора на ДМК. Храната е съобразена по качествен, 

количествен състав и технологична обработка с възрастовите особености на детския 

организъм. При изготвяне на седмичното меню се следи за спазването на нормативните 

изисквания на Наредба № 2/07.03.2013 г. за здравословното хранене на децата на възраст 

от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни на МЗ, а именно: 

 прием на пълноценна и разнообразна храна; 

 достатъчен прием на зеленчуци и плодове; 

 достатъчен прием на мляко, млечни продукти и други богати на белтък храни;  

 прием на мазнини, захар и сол, съответстващ на физиологичните потребности 

в тази възраст; 

 прием на достатъчно течности. 

За приготвяне на храната в ДМК се използват рецепти предложени в „Сборник 

рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст” – 

одобрен от МЗ, като ръководство за внедряване на здравословните принципи в 

организираното хранене на децата до 3-годишна възраст. Рецептите и съставът на 



храната са съобразени с възрастта на децата. Стриктно се следят сроковете на годност на 

получаваните хранителни продукти.  

Технологичната обработка на храната също е съобразена с конкретната възраст на 

децата, за които се приготвя, като се използват следните методи за кулинарна обработка 

на храните: варене на пара, варене, задушаване и печене при умерена температура. Не се 

допуска пържене на приготвяната храна в ДМК-Русе. Ястията със смляно месо се 

приготвят от кайма, приготвяна на място от получаваните в кухнята телешко и свинско 

месо  без мазнини и сухожилия. Използва се краве масло без съдържание на растителни 

мазнини  и слънчогледово олио за приготвяне на храната.  

Подготовката на суровините, влагането им, приготвянето на ястията и 

разсипването в потребителски опаковки се извършва при спазване на санитарно-

хигиенните и технологични изисквания и норми. За качеството на храната и  хигиената 

при работа има определени длъжностни лица, които ежедневно следят за спазването им.  


