
Ф
А
К
У
Л
ТЕ
Т 

ПО
 ОБ

ЩЕСТВЕНО
 ЗД

Р
А
В
Е

МУ - ПЛОВДИ
В

 

Факултет по обществено здраве 

Катедра „ХИГИЕНА“ 

4002 Пловдив, бул. В. Априлов № 15 А    
тел.: 032 200 656; 032 200 655 
email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

                                                 Faculty of Public Health 

                    Department of HYGIENE 

15A, Vasil Aprilov Blvd, 4002 Plovdiv  
phone: 00359 32 200 656      

email: hygiene@fph.mu-plovdiv.bg  

 

1 

К О Н С П Е К Т  

ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО „КЛАСИФИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ“ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 

„ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ“ , 1 КУРС, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР,        

УЧЕБНА 2022/2023г. 

 

Теоретична част 

1. Хранителни продукти – обща характеристика, състав, класификация. Хигиенна 

оценка на хранителните продукти - основни показатели и норми. Законодателство в 

областта на хигиената на храните. 

2. Храни от животински произход - мляко и млечни продукти: характеристика, състав, 

здравно значение.  

3. Хигиена на млекопреработването. 

4. Храни от животински произход - месо и месни продукти: характеристика, състав, 

здравно значение.   

5. Хигиена на месопреработването. 

6. Яйца и яйчни продукти. Хигиенна характеристика и здравно значение. 

7. Риба и рибни продукти. Хигиенна характеристика и здравно значение. 

8. Хранителни продукти от растителен произход – зърнени храни и продукти от тяхната 

преработка. Значение в храненето на човека. 

9. Зеленчуци и плодове. Гъби. Хигиенна характеристика, здравно значение. 

10. Бобови храни (варива) и ядкови плодове. Състав, значение в храненето на човека. 

11. Хранителни подправки. Състав, значение в храненето на човека. Захар и захарни 

изделия. Пчелен мед. 

12. Хранителни мазнини - състав, видове, значение за храненето на човека. 

13. Безалкохолни напитки - характеристика, видове, здравно значение. 

14. Алкохолни напитки - характеристика, видове, здравно значение. 

15. Алкохол и здраве. 

16. Води: изворни, минерални, трапезни -  характеристика, физиологични потребности. 

17. Кулинарна обработка на храните – хигиенно значение на различните видове 

кулинарна обработка. Изменения при съхраняването и топлинната обработка на 

хранителните продукти. 

18. Консервиране на хранителните продукти - хигиенно значение на различните методи 

за консервиране на храните.  

19. Функционални храни и напитки. 

20. Генетично-модифицирани храни. Законодателство, контрол, оценка на риска. 
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 Практическа част  
 

1. Продуктов набор, меню – принципи на съставяне. Взаимозаменяеми хранителни 

продукти. Меню-разкладка - методи за  проучване на меню-разкладките, показатели за 

оценка. 

                       2. Хигиенни изисквания към производството на хранителни продукти. Система за 

анализ на опасностите и критични контролни точки при производството на различни видове 

храни – НАССР. 

                       3. Здравна експертиза на хранителни продукти – етапи. Показатели за хигиенна оценка 

на хранителните продукти. 

4. Здравна експертиза на месо - вземане на проби, видове анализи, микробиологична и 

паразитологична оценка, заключение. 

5. Здравна експертиза на мляко - вземане на проби, видове анализи, микробиологична 

оценка, заключение. 

6. Здравна експертиза на детски храни и стерилизирани консерви. 

7. Здравна експертиза на зърнени храни, хляб и хлебни изделия. Хигиенни изисквания 

към производството на зърнени храни, хляб и хлебни изделия. 

8. Здравна експертиза на сладкарски изделия. Хигиенни изисквания към 

производството на сладкарски изделия. 

            9. Здравна експертиза на плодове, зеленчуци, подправки и продукти от тях.   

          10. Хигиенна оценка на минералните води.  

          11. Хигиенни изисквания към производството на боза и газирани безалкохолни 

напитки. 

          12. Хигиенни изисквания към заведенията за обществено хранене (ЗОХ). 

          13. Хигиенни изисквания към търговията с хранителни продукти. 

          14. Хигиенни изисквания към транспорта на хранителни продукти 
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