
Свободна позиция за  длъжността инструктор диетично хранене, структурно 

звено КДХ към Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма/КДХ с 

БМК/, Код от НКПД 22653002 

 Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма (КДХ с БМК) е структура 

към дирекция „Зравеопазване“ на Столина община,     

Комплексът за детско хранене с БМК е един от трите големи Комплекса за 

детско хранене в София, с капацитет до 2400 порции дневно, в съответствие на 

Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях. 

В Комплекса по детско хранене се приготвя обедно хранене (супа, основно и 

десерт) за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст съобразено с нормативните 

изисквания и особеностите на съответната възрастова група. 

Комплекс за детско хранене разполага с две кухни -майки: кухня  „Красна 

поляна“ с адрес – гр. София, район „Красна поляна”, бул. „Възкресение” №49, 

бл. 234. и кухня „Западен парк“ с адрес – гр. София район „ Западен парк”, ул. 

„Суходолска2”, до бл. 33А. 

Свободна длъжност: Инструктор по хранене 

Необходимо образование:  

Бакалавър или магистър по някоя от следните специалности: 

"Инструктор по диетичино хранене";„Инструктор по хранене и безопасност на 

храните“; "Храни, хранене и диететика"; 

 

Длъжностни задължения: 

-Контролира приготвянето на храната за деца от 10 месеца до 3 години.  

-Изготвя дневно искане за общото количество хранителни продукти, съобразно 

с дневната сметка. Дневното искане се предава на домакина за издаване от 

склада на хранителните продукти за следващия ден. 

-Контролира спазването на кулинарните технологии за здравословно хранене 

на деца до 3-годишна възраст, точното разпределение и влагане на продуктите 

в отделните ястия по време на производствените процеси. 

-Съставя седмични менюта  

-Ръководи непосредствено работата на кухненския персонал. 

-Води УФ 76 да явяването на работа на кухненския персонал. 

-Следи за спазването на санитарно-хигиенните изисквания при приготвянето на 

храната като контролира качеството и количеството на ястията и 

разпределението им. 

-Контролира санитарно-хигиенното състояние на кухнята,складовете и 

автомобилите за пренасяне на хранителни продукти. 

-Контролира мероприятията по дезинфекцията на съдовете и кухненските 

помещения и дезинсекцията на хранителните складове и кухнята. 

-Контролира качеството на закупените продукти, приемането на продуктите от 

доставчика в склада и от склада в кухнята. 

-Контролира правилното разпределяне на храната по бройки според 



подадените заявки /требвателен лист/ на всеки раздавателен пункт и 

организира експедирането ѝ без закъснение до раздавателните пунктове, като 

я предава на шофьора с разпореждане. 

-Контролира навременното приготвяне и на храната и подготовката й за 

експедиране без закъснение.  

-Води Дневници по системата за самоконтрол. 

-Изготвя месечен отчет за хранодните. 

-Изготвя калкулационна ведомост въз основа на седмичните менюта. 

-Изчислява дневния оклад на потребителите и изготвя продуктов набор 

-Следи за редовността на здравните книжки на кухненския персонал 

 

За контакти : 

Д-р Мария Русинова, директор на  Комплекс за детско хранене с Банка за 

майчина кърма, тел.: 0898564964, dr_maria_rusinova@abv.bg 
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