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КОНСПЕКТ ПО „ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕ“ 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИНСПЕКТОР ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“,        

III-ТИ КУРС, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, УЧЕБНА 2022/2023г. 

 

1. Опасности в храните. Анализ на риска. Биологични агенти в храните. 

2. Индикаторни микроорганизми в хранителните продукти. Значение за хигиенната оценка 

на хранителните продукти и обекти. 

3. Заболявания от биологично контаминирани храни. Хранителни инфекции. Хранителни 

токсикоинфекции. Профилактика. 

4. Хранителни интоксикации. Микотоксикози. Профилактика. 

5. Заболявания от химично контаминирани храни – заболявания от вредни примеси в 

хранителните продукти (екзогенни токсиканти) /пестициди, токсични елементи, нитрати, 

нитрити, нитрозамини/. 

6. Устойчиви органични замърсители – полихлорирани бифенили, диоксини, фурани. Други 

химични замърсители в храните (акриламид, бенз/а/пирен, 3-монохлорпропандиол). 

Профилактика. 

7. Технологични добавки храните. Категории. Хигиенна оценка на подсладители, 

овкусители, оцветители, консерванти. Хигиенна оценка на ароматизанти. Законодателство и 

контрол. 

8. Хигиенна и токсикологична оценка на материалите, предназначени за контакт с храни. 

9. Немикробни хранителни отравяния – отравяния с хранителни продукти, токсични по 

природа; отравяния с хранителни продукти, токсични при определени условия. 

Профилактика. 

10. Заболявания от неправилно хранене – болести от недохранване, частично недохранване, 

прехранване и от неправилен режим на хранене. 

11. Заболявания, свързани с дисбаланс на хранителните вещества (затлъстяване, сърдечно-

съдови заболявания, рак, диабет) – превантивни стратегии. 

12. Организация и структура на държавния здравен контрол на храните в България. Задачи на 

здравния инспектор в областта на храненето. 

13. Хигиенни изисквания към заведенията за обществено хранене (ЗОХ). Система за анализ 

на опасностите и критични контролни точки при производството на храни (НАССР). 

14. Хигиенни изисквания към търговията и транспорта с хранителни продукти. 
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