
Детски кухни и разливочни пунктове на територията на Община Варна 

Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене” осигурява храната за  

обедното хранене на децата в детските кухни, на възраст до 3 години, отглеждани в 

домашни условия. 

 

 

ДЕТСКА КУХНЯ № 1 -   СОУ ”П.К.Яворов” 

 

№ 
 

ОБЕКТ 

АДРЕСИ 

 

ПРОДАЖБА НА 

КУПОНИ 

2 Разливочен пункт „Модул-10“ 
кв.”Владислав Варненчик” /над 

супермаркет „На близо”/ 
четвъртък 

5 Разливочен пункт „Блок 3” 
кв. ”Възраждане”, ул.”Иван 

Кацарски” 3 
сряда 

6 Разливочен пункт „Блок 41“ кв. ”Възраждане” бл.41, вх.1 вторник 

16 Разливочен пункт “Павилион 10” 
кв.”Владислав Варненчик” 

/пазара срещу кметството/ 
вторник 

18 Разливочен пункт „Блок 227“ кв.”Кайсиева градина” 227, вх.5 понеделник 

10 Разливочен пункт „Блок 104“ кв.”Младост” бл.104, вх.10 вторник 

21 Разливочен пункт „Орехчето” кв. ”Младост”,  Павилион 77 петък 

17 Разливочен пункт „Тополи” с.Тополи, ул.”Коево” № 13 четвъртък 

 

 

ДЕТСКА КУХНЯ № 2  -   бул „  цар  Освободител „ № 64 

 

 

№ 

 

ОБЕКТ 

 

АДРЕС 

ПРОДАЖБА НА 

КУПОНИ 

 На място – в Детската кухня бул. „Цар Освободител„ №64 вторник 

9 Разливочен пункт „Чаталджа” пазар „Чаталджа” № 44 петък 

14 Разливочен пункт „Мадара” ул. ”Мадара” №26 сряда 

4 Разливочен пункт „Чайка” кв. ”Чайка” Бл.25, вх.А понеделник 

22 Разливочен пункт „Бриз” кв. ”Бриз”, ул. ”Св. Никола”№40 петък 

12 Разливочен пункт  „Виница” ул. ”Цар Борис III” №38 понеделник 

8 Разливочен пункт „Батова” ул.”Батова” №4А четвъртък 

 

 

ДЕТСКА КУХНЯ № 5 -  ул. „ Яне Сандански” № 1  

 

 

№ 

 

ОБЕКТ 

 

АДРЕС 

ПРОДАЖБА НА 

КУПОНИ 

1 На място – в Детската кухня ул. ”Яне Сандански” №1 вторник и сряда 

9 Разливочен пункт 

„Кооперативен пазар” 

Кооперативен пазар, ул.”Ангел 

Кънчев” 

петък 

7 Разливочен пункт „Жинзифов”  ул. ”Р.Жинзифов” № 9 сряда 

5 Разливочен пункт  „Фотинов” ул. ”Фотинов” № 9 четвъртък 

3 „Аспарухово” ул. ”Средец” №12 четвъртък 

7 „Галата” кв. „Галата“, ул.“Капитан Г. 

Купов”  

през петък 

1 Разливочен пункт „Тихомир”  кв. ”Младост” срещу бл. 48 понеделник 

 Разливочен пункт бл. №148 кв. ”Младост” бл.148 сряда 

4 „ Победа „ /барака/ ул.”Тодор Р.Пенев” №3 През петък 

 



Във всеки разливочен пункт има информационно табло, където се изнася 

информация за примерното меню за настоящата и за следващата седмица, както и 

друга информация, касаеща родителите и работата на предприятието. 

 

Купони в съответния пункт се продават веднъж седмично в точно определен ден, 

посочен срещу пункта в таблица от 11,00 часа до 12,30 часа. За клиентите, които са 

пропуснали възможността да си закупят купони, е предоставена възможност да 

направят това всеки петък в офиса на общинското предприятие на адрес: бул. 

„Мария Луиза” № 11,  от 13,15 часа  до 13,45 часа. 

 

За удобството на варненци , единствено за страната, само за град Варна, детските 

кухни приготвят храна и в почивните дни, с изключение на официално определените 

национални празници. 

 

В събота и неделя храна може да се получава в следните разливочни пунктове: 

 

 Модул № 10 

 Блок № 3 

 Блок № 148 

 „Тихомир” 

 „Аспарухово” 

 На място – в Детската кухня № 2 

 „Райко Жинзифов” 

 На място – в Детската кухня № 5 

 „Мадара” 

 „Виница” 

 „Карамфил” 

 

 
 

Телефони за връзка с ръководството на предприятието: 

052/820-910 

052/61-79-71 

        e-mail: оp.kdh.vn@mail.bg 

 


	ДЕТСКА КУХНЯ № 2  -   бул „  цар  Освободител „ № 64

