МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР:
ЩО“.

„117

“
За учебната 2017/2018 г.

„

1,141)”

%

ПРОГРАМАПО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В
ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ
ХРАНЕНЕТО
за прицобиване на образователно-квалификационна степен

и

„професионален бакалавър”
по специалност „Инструктор по хранене и безопасност на храните”
и професионална квалификация „Инструктор по хранене и
безопасност на храните”

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ , МЕДИЦИНСКИУНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

Адрес: Пловдив., ул."Вратя Бъкстон "120

Тел/ факс:

Пловдив, 2017 г.

2/5

АНОТАЦИЯ: Законодателството в областта

на, храните представлява
съвкупност от законови, подзаконови и административни” разпоредби, които
най-общо регулират храните и в частност тяхната безопасност, независимо дали
на равнище Европейски съюз или на национално равнище. То обхваща всички
етапи на производство, преработка и разпространение на храни.
Законодателната уредба включва нормативни актове, съдържащи правни норми,
приети от упълНомощен орган със съответната компетентност. Изискванията
към храните се определят чрез регламенти, директиви, решения препоръки и
мнения на равнище Европейски съюз (ЕС) и закони, кодекси, правилници,
наредби и инструкции на национална равнище.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Настоящата дисциплина има за цел да запознае
студентите със съществуващите нормативни актове на страната и ЕС в областта
на храните.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
*?

.:.
*20

Овладяване на умения за работа със съществуващите нормативни актове.
Да се четат нормативните документи и да се интерпретира
съдържанието им.
Да се прилага на практика получените знания.

ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Лекции, практически упражнения, решаване на типови и ситуационни задачи,
обсъждания, самостоятелна работа.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА: Текущ контрол- решаванена тестове, типови

учебни задачи, самостоятелна работа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ
Семестър

45
45
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Общо

Всичко часове

:

Часове седмично
3/15 седмици/

30

лекции

”

От тях :
(упражнения семинари

30

15
15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ
ТРЕТИ СЕМЕСТЪР - ЛЕКЦИИ
не.
1

*

Видове
нормативни актове. Нормативни актове на Европейския съюз
в областта на храните.

2

Национално законодателство в областта на храните

2

3

Официален контрол на храните- цел, обхват и дейности. Документи.

2

3/5
4

Компетентен орган на официалния контрол. Закон за създаване на
БАБХ. Устройствен правилник.

2

5

2

6

Отговорности на производителите и търговците във. връзка с
изпълнението на нормативните изисквания
Регламент (ЕО) М9178/2002 г.

2

7

Регламент (ЕО) М9852/2004 г.

2

8

Закон за храните.

2

9

Регламент ЕС М91169/ 2011 г. Задължителна информация заалергени
Наредба М.) 1 за хигиената на храните.

2
2

10
11
12

13

14
15

Наредба М99 на МЗХ
Наредба М915 за здравните изисквания към лицата работещи в
детските заведения, специализираните институции за деца и
възрастни, водоснобдителните обекти, предприятията, които
произвеждат или търгуват с храни.
Наредба М923 за физиологичните норми за хранене на населението.
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на
храните.
Наредба На 22 за условията и реда за вземане на проби от храни.

2

2
2
2

Общо 30 часа

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР - СЕМИНАРИ

2

Наредба за устройството и дейността на ДЯ и детските кухни и
здравните изисквания към тях
Наредба за здравословното хранене на деца на възраст от 0 до 3
години в детските заведения и детските кухни
Наредба за здравословното хранене на деца на възраст от 3 до 7
години в детските заведения
Наредба за здравословното хранене на учениците.
,

3

4
5

3

»

3
3

Семинар върху Основните нормативни активи в областта на храните.
Заключителен контрол.

3

Общо 15 часа

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
В края на изучаването на Дисциплината
студентите:
020

Да са изградили правилно виждане на законовите основи на
законодателството В областта на храните.
*? Да се
научат да работят с текстовете на основните законови актове в
областта на храните и да могат да използват
при необходимост електронните
ИЗТОЧНИЦИ на основните ЗЗКОНОДаТСЛНИ ДОКУМСНТИ.
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Да развИят способност правилно да прилагат и интерпретират
съществуващите нормативни актови спрямо спецификата на своята работа.
.:. Да придобият умения своевременно да се информират за създаването на
нови нормативни актове, за настъпили изменения и Допълнения на
съществуващи и отмяна на същите.
020

ЗЗДЪЛЖИТСЛНЗ

литература

321

ПОДГОТОВКЗ

От програмата лекции:
Закон за българската агенция по безопасностна Храните обн. ДВ. бр.
8/2011 год. изм. и доп.
Регламент (ЕО) М9178/2002 г.
Регламент (ЕО) Л9852/2004 г.
Закон за храните обн. ДВ. бр 90/99год. изм. и доп.
Регламент ЕС М91 169/ 2011 г
Наредба М91 от 5 февруари за хигиената на храните ДВ. Бр. 10/2016 год.
Наредба М99 на МЗХ ДВ.бр.73/2011 год. изм. и доп.
Наредба М915 от 27 юни 2006 год. за здравните изисквания към лицата
работещи в предприятията които произвеждат или търгуват с храни ДВ
бр. 57/2006 год.
9. Наредба М923 за физиологичните
норми за хранене на населението обн.
ДВ. бр. 63/2005 год..
10. Наредба за изискванията за
етикетирането и представянето на храните
ПМС Мз 383 от 4.12.2О14 г., обн., ДВ, бр. 102/2014 г.
11. Наредба На 22 за условията и
реда за вземане на проби от храни обн., ДВ,
бр. 93/2003 год. от 12.12.2014 г.
1.

РОНФЧРРР

7

“

,

7

От програмата упражнения:

Наредба за устройството и дейността на ДЯ и детските кухни и
здравните изисквания към тях Дв. бр. 103/2008 год.
2. Наредба М92 за здравословното хранене на “деца на възраст
от 0 до 3
години в детските заведения и детските кухни обн. ДВ. бр. 28/2013 год.
3. Наредба Мб за здравословното
хранене на деца на възраст от 3 до 7
години в детските заведения ДВ. бр. 65/2011 год.
4. Наредба Мз 37 за здравословното
хранене на учениците Дв. бр. 63/2009
1.

год.

ЛИТЕРАТУРА:

Хигиена на храненето и хранително законодателство 2010 г. Величка
Несторова, изд. Матком
Хигиена на хранене Учебник за бакалаври по специалността Опазване
и
контрол на общественото здраве 2014 г. под редакцията на Р. Еникова, изд. МУ
Плевен
Регламент ЕС852/ 2004 на Европейския Парламент и Съвета
от 29 април
2004 г. регламентиращ хигиената на храните
при производСтвото на хранителни
продукти
Закон за храните обн. ДВ. бр 90/99год. изм. и доп.

5/5

Наредба М91от 5 февруари за хигиената на храните ДВ. Бр. 10/2016
год.
Наредба М915 от 27 юни 2006 год. за здравните изисквания
към лицата
работещи в предприятията които произвеждат или
с
ДВ бр.
търгуват
храни
5 7/2006 год.
Наредба за изискванията за етикетирането и
представянето на храните ПМС
Мз 383 от 4.12.2014
г., Обн., ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г

Други подзаконови нормативни актови към Закона за

храните

КОНСПЕКТ
Видове нормативни актове на Европейския
съюз в областта на храните.
Национално законодателство в областта на
храните.
Официален контрол на храните- цел, обхват и дейности.
Документи.
4. Компетентен орган на официалния
контрол. Закон за създаване на БАБХ.
Устройствен правилник.
5. Отговорности на
производителите и търговците във връзка с
изпълнението на нормативните изисквания.
6. Регламенти на ЕО
7. Закон за храните.
8. Наредба ММ за хигиената
на храните.
9. Наредба М915 за
здравните изисквания към лицата работещи в детските
заведения, специализираните институции за
деца и възрастни,
водоснобдителните обекти, предприятията, които
произвеждат
или търгуват
с храни.
”
10. Наредба за
етикетирането на храните и представянето на хранителната
информация.
1.

2.
3.

,

Наредба Не 22 за условията и реда за вземане
на проби от храни.
Наредба за устройството и дейността на ДЯ
и детските кухни и
здравните изисквания към тях.
13. Наредба за
здравословното хранене на деца на възраст от 0 до Згодини
в
детските заведения и детските кухни.
14. Наредба за
здравословното хранене на деца на Възраст от 3
до 7 години в
детските заведения.
15. Наредба за
здравословното хранене на учениците.
1

1.

12.

*

Забележка: Посочените нормативни актове са

актуални към 15 .09.2О16год.

