
I. Наименование 

 

Изготвяне на здравна оценка на храненето в организирани колективи. 

 

II. Обща информация за услугата: 

Удостоверява се спазването на нормативно установените здравни изисквания за здравословно 

хранене на различните възрастови групи. Предмет: Комплект реализирани менюта за един 

месец 

III. Правно основание 

На основание чл.34, ал.2 от Закона за здравето, обн. ДВ бр.70 от 2004 г., 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 19.03.2013 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 2011г., Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на 

учениците, обн. ДВ бр. 63 от 2009 г. и Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните 

норми за хранене на населението, обн. ДВ бр.63 от 2005г. 

 

IV. Компетентни органи, които я събират и разполагат с информацията, както и 

начина на съхранение на тази информация 
 

РЗИ, Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето”, Дирекция «ОЗ» 

Информацията се съхранява на хартиен носител от инспектори в отдела. 

 

V. Заявител 

Физически и юридически лица, граждани и фирми. 

VI. Такси 

Съгласно Тарифа за таксите - код 02.01.01. Изготвяне на здравна оценка на комплект 

обедни менюта, за 1 месец – 120.00 лв.и код 02.01.02. Изготвяне на здравна оценка на 

комплект целодневни менюта за 1 месец – 269.00 лв.от Тарифа за таксите, които се 

събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по 

проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (загл. доп. – ДВ бр. 38 от 2011 

г.), приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г., Приложение № 4 към чл.29 г – Такси събирани 

от Регионалните здравни инспекции за извършване на лабораторни анализи и дейности, 

поискани от физически или юридически лица (обн. ДВ бр. 83/2007 г., изм. ДВ бр.39 и 

101/2010 г. , изм. ДВ бр.5, бр. 16 и бр. 38/2011 г., изм. ДВ бр.1/2012г., изм. и доп. ДВ 

бр.81/2012 г. 

Заплащане на административната услуга може да бъде извършено:  

- по банков път на сметката на РЗИ Варна: IBAN:BG61TTBB94003115068734 

BIC:TTBBBG22 СЖ Експресбанк, клон "Преслав"; 

- в касата на РЗИ-Варна - ет.1, стая №31 и 27 в брой или чрез електронно разплащане с 

банкова карта на ПОС терминал. 

 

VII. Изискуеми документи 

1.Заявление за извършване на услугата 

2.Комплект обедни или целодневни менюта за 1 месец, с указване на ползвания Сборник с 

рецепти за приготвяне на ястията, номера на съответната рецепта и грамажа на една порция. 

3.Реализиран среднодневен продуктов набор – средното количество консумиран хранителен 

продукт от едно лице за един храноден - за период от един месец. 

4.Възрастова група на контингента, за който се изготвя оценката и степен на физическа 

активност (ниска, умерена, висока, много висока). 



5. Документ за платена такса. 

 

VIII. Образец/формуляр, с който се заявява услугата 

Заявление по образец – бланка 47.  

 

IX. Описание на процедурата – етапи: 

1 Заявлението, адресирано до Директора на РЗИ-Варна, заедно с придружаващите го 

документи може да бъде подадено по следните начини: 1. В звеното за административно 

обслужване на РЗИ-Варна ет.1 ст.27., като същото може да се внесе и устно, след попълване 

от длъжностно лице на протокол съгласно образец. 2. По електронен път на e-mail:office@rzi-

varna.com 3. Чрез лицензиран пощенски оператор; Подаването на документи по електронен 

път се извършва по реда на Наредбата за електронните административни услуги, приета с 

Постановление № 107 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и 

доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 58 от 2010 г. и бр. 48 от 2013 г.).  

2. След резолюция от Директора на РЗИ-  Варна  до директора на Д „ ОЗ”, заявлението 

комплектовано с придружаващите го документи  се предоставя на началник отдел ПБПЗ, 

който резолира преписката до конкретен здравен инспектор. 

3.Въз основа на предоставените документи, (а при необходимост – и допълнителни 

уточнявания, свързани с храненето на колектива), в срок до 1 месец се изготвя здравна оценка 

на храненето, включваща: 

-Разнообразие на менюто 

-Химичен състав на реализираното меню (прием на основните хранителни вещества – 

белтъци, мазнини, въглехидрати) 

-Енергийна стойност на менюто 

-Препоръчителен среднодневен продуктов набор 

4.Получените, в резултат на изчисленията стойности, се сравняват с тези, 

регламентирани в съответните нормативни документи и се установява фактическото 

състояние на храненето на колектива. При необходимост се дават препоръки за неговото 

подобряване, в съответствие с националните препоръки за здравословно хранене. 

5.Здравната оценка на храненето се изготвя в два екземпляра, които се подписват от 

служителя, извършил оценката (по един за заявителя и за отдел „Профилактика на болестите и 

промоция на здравето”). С придружително писмо единият екземпляр от оценката се 

предоставя на заявителя.  

5.Изходящият документ  се получават на мястото, където е заявено, на посочен точен 

адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. При заявено 

получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща: -като 

вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на 

заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне 

на пратката; По електонен път. 

 

X. Правно основание за срока на действие на документа/индивидуалния адм.акт 

Издава се Здравната оценка на храненето, която е валидна за неопределено време или до 

настъпване на обстоятелства, изискващи промяната й – съгласно чл.34, ал.2 от Закона за 

здравето и съответната Наредба. 

 

XI. Резултат от процедурата – вид на документа, който се издава и правното 

основание, на което се издава 

Здравната оценка на храненето – издадена на основание чл.34, ал.2 от Закона за здравето и 

съответната Наредба (Наредба № 2 за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 за здравословно хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба № 37 за здравословно 

хранене на учениците, Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението. 


