РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК

УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ПЕРНИК

ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от проведен контрол на
организираното хранене на децата и учениците, относно прилагането на изискванията на
Наредба №2 от 2013 г., Наредба №6 от 2011 г. и Наредба №37 от 2009 г. на територията на
обл. Перник за сезон пролет 2018 г.
(информация за интернет-страницата на РЗИ)
През пролетта на 2018 г. (месеците април – май) РЗИ – Перник поведе текущ
контрол на организираното хранене на децата и учениците.
Цел на контрола: водене на необходимата документация, изготвяне и спазване на
менюта, идентифициране на основните проблеми при осигуряване на здравословно
хранене в организираните детски и ученически колективи, с оглед предприемане на
адекватни мерки за промяна на храненето на децата и учениците и превенция на
хроничните незаразни болести.
Обхванат на контрола:
1. Детски млечни кухни – 2 бр.
2. Детски заведения: детски ясли (2 бр), детски градини (20 бр), обектите (кухните),
в които се приготвя храна за децата.
3. Ученически столове – 5 бр.
Контролът се извършва при проверка след изискване на сведения за храненето в
обекта – менюта и калкулационни ведомости за 10-дневен период, които подлежат на
допълнителна обработка. Предстои изискването на менюта и калкулационни ведомости за
още 10-дневен период. Обработените резултати от 20-дневния период ще бъдат обобщени
в годишна оценка на храненето за обекта.
Обект на контрол:
Прилагане изискванията на Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (обн. ДВ, бр. 28
от 2013 г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детски заведения (обн. ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 21 юли
2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн. ДВ, бр.63 от 2009 г.).
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ИЗВОДИ
В информацията за храненето на децата и учениците на територията на област
Перник са обхванати общо 29 обекта. В 14 от Детските градини се готви по отделни
менюта за две възрастови групи – яслена и 3-7 годишна. Същото се отнася и за ДМК, гр.
Перник, където възрастовите групи са 6-12 месечни и 12-36 месечни деца. Това налага
изготвянето на общо 44 информации за храненето на децата и учениците. В 21 от тях
храненето е нормоергийно, в 5 – хиперергийно и в 18 то е хипоергийно. В 4 от обектите с
хиперергийно хранене и в 13 от обектите с хипоергийно хранене отклонението е в рамките
на 5-10% от нормата, т.е. малко над и под нормата – може да се определи като допустимо
отклонение. Въпреки това процентът на обектите извън приетата норма е значителен.
Налага се изводът, че трябва да бъдат предприети необходимите мерки за
подобряване на храненето, а контролът – да бъде засилен.
Индивидуалните информации за храненето на децата и учениците в обектите са
предоставени на отговорните лица. Предстоят повторни проверки, изскване и обработка на
менюта и калкулационни ведомости за още един 10-дневен период в обектите. Данните от
индивидуалните информации и повторните проверки ще бъдат обобщени в годишни
оценки на храненето за всеки обект от областта.
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