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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,
Според информация в медиите от есента на 2018 година има одобрен нов рецептурник за хранене на
деца на възраст 3 – 7 години ( Нова Телевизия https://goo.gl/QBvpff, както и БТВ телевизия https://btvnovinite.bg/bulgaria/hraneneto-v-detskite-gradini-i-uchilishtata-po-nov-recepturnik.html
За съжаление и до момента обществеността в България няма достъп до такъв.
Във връзка с това и на основание чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за достъп до обществена информация
(„ЗДОИ“) моля да ни бъде предоставен достъп до следната информация:
1.
Към датата на това заявление на лице ли е одобрен или по друг начин утвърден и
влязъл в сила рецептурник за хранене на деца на възраст от 3 до 7 години? И ако да,
 Кога и от кой орган е бил одобрен/утвърден рецептурникът;
 Кога е влязъл в сила и коя правна процедура е била използвана за създаването и
одобрението му? Въз основа на кой нормативен акт?
 Кои държавни органи са участвали в процедурата по изготвянето и одобрението на
рецептурника?
2.
Ако към датата на това заявление няма одобрен/утвърден рецептурник, какъв е
настоящият статус на процедурата и на текста на рецептурника? Кога планирате рецептурникът
да бъде одобрен и от какво или от кого зависи това?
3.
Моля да ни предоставите копие на одобрения рецептурник и да посочите как и кога
представители на обществеността, родители, учители, директори на детски градини могат да
получат достъп до/копие от него;
4.

Кога предвиждате рецептурникът да започне да се прилага реално в детските градини?

5.
Рецептурникът има ли задължителен нормативен характер и как предвиждате да се
упражнява контрол по прилагането на новите препоръки за физиологични нужди на децата и
прилагането на разнообразие в менютата и рецептите?

6.
Какви предвиждате да бъдат последиците от неприлагане на новите препоръки или
последиците при отклонение от рецептурника?
7.
Към датата на това заявление, започнала ли е процедурата по актуализиране
рецептурника за училищата? Кои са държавните органи, участващи в процеса и какъв е статуса
на процедурата?
Съгласно чл. 4, ал. 3 от ЗДОИ, всяко юридическо лице има правото на достъп до обществена
информация съхранявана от публичноправни субекти и за това фондация „За храната“ може да бъде
окачествена като лице, имащо право на достъп до обществената информация съхранявана от
Министерство на здравеопазването (МЗ)
Считаме, че исканата информация представлява „обществена информация” по смисъла на ЗДОИ, тъй
като в съответствие с определението на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ тази информация дава възможност на
гражданите на България да си съставят собствено мнение за начина, по който Министерство на
здравеопазването
изпълнява
информационно-аналитичната,
експертно-консултативната
и
методическата си дейност в областта на опазване на общественото здраве и рисковите фактори,
свързани с поведението и начина на живот, както и нивото на прозрачност, което прилага
Министерството. Нещо повече - тя не само попада в кръга на информацията съставена или
съхранявана от МЗ, но е и информация, която дава индикации за това каква е приложимата от центъра
практика при участието в или издаване на различни актове, неговата политика по отношение на
иновациите, актуалното развитие в областта на здравето и храненето, и информираността на
гражданите за появата на новости или промени в тази област. Исканата информация има обществен
характер доколкото засяга редица субекти – родители, деца, учители, директори на детски градини,
търговци, експерти по хранене, медицински персонал в детските градини, участващ в изготвянето на
менюта и други търговски дружества, граждани, организации с нестопанска цел и държавни органи.
В допълнение към гореизложеното, исканата информация представлява „информация от обществения
сектор“, тъй като в съответствие с определението на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, „информация от обществения
сектор“ е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като
документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.
НЦОЗА е организация от обществения сектор по смисъла на чл. 3, ал. 4, във връзка с чл. 3, ал. 1 от
ЗДОИ.
Предпочитаме да получим исканата информация в следната форма:
копия предоставени по електронен път, на имейл адреса посочен в настоящото заявление:
aboutfoodfoundation@gmail.com
Ще Ви бъдем благодарни, ако своевременно разгледате това заявление за достъп до обществена
информация. Моля да изпратите Вашия отговор на посочения по-горе имейл адрес за кореспонденция.
За Ваша информация, предоставените по електронен път данни могат да бъдат в предпочитан от Вас
стандартно разпространен файлов формат - .pdf, .doc и/или .jpg.

