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Мониторингът на храненето и хранителния статус на 
децата – важен аспект на националната здравна 

политика  

 Храненето и хранителния статус на децата  и рисковете за 
развитието и здравето, свързани с техните нарушения, са 
приоритет на националната здравна политика. 

Мониторингът на храненето и хранителния статус на 
децата е необходим за:   

-  Идентифициране на проблемите, тяхното разпространение 
и тежест, рисковите групи; 

 - Идентифициране на рисковите фактори за установените 
проблеми в храненето и хранителния статус на децата; 

-  Разработване на адекватна политика; 

- Установяване на  тенденциите и ефективността на 
интервенциите.  



Дизайн         Срезови проучвания 

Ученици  на 7-18 години: 1998, 2011 
Ученици на 7-годишна възраст  2008, 2013 

Място                      Училища, в цялата страна 

Рамка на извадката Списък на всички училища в България 

Размер на извадката  
(N)      

6-18 год.:                 1998 – N=7099  
                                   2011 –N=4219                               

7 год.:                    2008 – N= 2511 
                                2013 – N= 3357 

Деца  до 5-годишна възраст , 2007 

Място В цялата страна 

Рамка и размер на 
извадката (N) 

Регистър на населението,  N = 2215 

Всички проучвания 

Методи Хранене – 24-часово хранене, Честота на хранителна консумация 
Антропометрични измервания – тегло, ръст, коремна обиколка  

Анализ на данните SPSS 15.0;  национални препоръкиза хранене /наредби; ИТМ, 
критерии на СЗО/IOTF  

ДИЗАЙН И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНИЯТА 



Основни проблеми на храненето в 
кърмаческа и ранна детска възраст 

Национално проучване, 2007 

 Ниска честота на 
изключително кърмене  

 Малка продължителност 
на кърмене 

 Неадекватно захранване 
на кърмачетата  

 Небалансирано хранене, 
риск от хранителни 
дефицити за значителна 
част от децата 

 Висока честота на анемия, 
особено сред децата от 
ромското малцинство 

 

Честота на анемия при децата до 5-
годишна възраст 



Проблеми в хранителния статус на 
малките деца 

Национално проучване, 2007 

 Изоставане в растежа (хронично недохранване, 
дългосрочен риск за развитието на детето) – сериозен 
проблем при кърмачетата до 6-месечна възраст (12%), 
особено сред ромското малцинство (30.2%); 

 Ниско тегло за ръста (остро недохранване, вкл. болестни 
състояния като диария и др.) – 4.2-6.8%  при децата от 
представителната за страната извадка, сериозен проблем 
за децата от ромското малцинство  до 6-месечна възраст  
(9.4%);  

 Свръхтегло и затлъстване - възниква като проблем след 
навършване на 1 годишна възраст (10.8%, включително 
2.8% затлъстяване при децата на 1-4 години). 

 



Относителен дял на деца  (%) до 3- годишна 
възраст с изоставане в растежа, оценен на база 

Ръст-за-възраст (критерии на СЗО) 

% 



Относителен дял на деца  (%) до 3- годишна възраст с 
ниско тегло за ръста си, оценено на база Индекс на 

телесна маса-за-възраст (критерии на СЗО) 

% 



 Честота на наднормено тегло, включително затлъстяване при 
кърмачета и деца до 5-годишна възраст (критерии на СЗО) 

 Национално проучване, 2007 



Проблеми и тенденции в храненето на децата в 
ученическа възраст (7-18 години) 

 
 Националното проучване на храненето и хранителния 

статус на учениците в България през 2011 г. показа, че 
около 40-50 % от децата на 7-18 години имат нездравословен 
модел на хранене, като във възрастта 14-18 години се 
идентифицираха нови проблеми – висока хронична 
консумация на енергийни напитки и значителна честота 
на деца с риск за хранителни разстройства.  

 В сравнение с 1998 г. се установиха положителни промени 
- увеличаване приема на пълнозърнест хляб, пресни 
зеленчуци и плодове, риба, мляко и млечни продукти, 
намаляване консумацията на тестени продукти и алкохолни 
напитки, но и негативни тенденции  за увеличаване 
консумацията на колбаси, чипс, захарни и сладкарски 
продукти, шоколад, сладолед, безалкохолни напитки със 
захар.   

 



Хранене на децата в ученическа възраст  
(7-18 години)  

Национално проучване, 2011 г 



 
Хранене на децата в ученическа възраст  

(7-18 години)  
Национално проучване, 2011 г 

 

 



Ученици на възраст 10-18 години с висока хронична 
консумация на енергийни напитки  

(% от консумиращите) 
Национално проучване, 2011 г. 

Консуматори на енергийни напитки – 72% от учениците на 10-18 години        
(10-13 години- 56. 5%, 14-18 години – 84. 2%) 



Положителни тенденции в хранителната консумация при 
ученици на 7-18 години 

Национални проучвания, 2011 и 1998 г.  
 
 

Брой дни/седмица 

Пълнозърнест хляб/тестени продукти ≥ 5 пъти/седмица 
Зеленчуци, плодове, мляко, млечни продукти ≥ 1 път/ден 
Риба ≥ 1 път/седмица 



Негативни тенденции в хранителната консумация при 
ученици на 7-18 години 

Национални проучвания, 2011 и 1998 г. 
 
 

Брой дни/седмица 

Консумация ≥ 1 път/ден 
 



Ученици на възраст 14-18 години с риск за 
хранителни разстройства 

Национално проучване, 2011 г. 

• С риск за хранителни разстройства са идентифицирани 
30% от момичетата и  15 % от момчетата. 

• От всички изследвани момичета 3.8% съобщават за 
симптоми на хранителни разстройства 
(самопредизвикано повръщане, прием на 
лаксативи/диуретици и др.). 

• С риск за хранителни разстройства  са 21.3%  от 
момичетата и 12.5% от момчетата с поднормено тегло, 
29% от момичетата и 14.4% от момчетата с нормално 
тегло, 39.3% от момичетата и 17.2% от момчетата с 
наднормено тегло/затлъстяване.  

• Само 1.3% от изследваните ученици са лекувани за 
хранителни разстройства.  

 



Хранителен статус при децата в ученическа 
възраст - проблеми и тенденции 

• Наблюдава  се увеличаване на наднорменото тегло (вкл. 
свръхтегло и затлъстяване) от 11.8% през 1998 г. до 23.4% през 
2011, а на затлъстяването от 3.2% до 8.4%. 

• Установява се и увеличаване на коремната обиколка - 
увеличен риск за диабет тип 2 и метаболитен синдром. 

• Честотата на поднорменото тегло намалява като остава 
висока при момичетата на 14-18 години (9.7% през 2011 г.). 

• Установява се статистически значима корелация между 
консумацията на храни с висока енергийна стойност  и 
висок ИТМ на децата.  

• Значителна част от децата имат ниска физическа активност 
и заседнал начин на живот. 

• Установява се корелация между физическата активност и 
честотата на наднормено тегло. 



Свръхтегло и затлъстяване при деца в ученическа 
възраст на 7-18 години (IOTF критерии) 

Национални проучвания, 1998 и 2011 

   

 7 - 9 10 - 13 14 - 18 7 - 9 10 - 13 14 - 18 Възраст (годими) 

* 

*P< 0,00  разлика в честотата на свръхтегло /затлъстяване в сравнение с 1998 на същата възраст   



Тенденции в стойностите на медианите на коремната 
обиколка при момчета на 6-18 години  

Национални проучвания, 2011 и 2006 
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2006 

  Age 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

p* 0.6884 0.3881 0.0809 0.0542 0.9920 0.6527 0.0004 0.0381 0.0262 0.9806 0.0001 0.3731 0.3790 

* Статистически значима разлика (в червено) 

Източници:    М. Константинова, 2015 
        С.Петрова, В. Дулева, Л.Рангелова, М.Константинова, 2015 



Тенденции в стойностите на медианите на коремната 
обиколка при момичета на 6-18 години  

Национални проучвания, 2011 и 2006 
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2011 
2006 

Age 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

p* 0.6938 0.7881 0.5089 0.1164 0.9585 0.5824 0.0033 0.0069 0.0069 0.0863 0.0000 0.0123 0.0014 

* Significant difference (in red) 

Източници:    М. Константинова, 2015 

       С. Петрова, М.Константинова, В.Дулева, Л.Рангелова, 2015 



Деца на 7-18 години с коремна обиколка > 90P: 
относителен дял (%) на деца с нормално тегло, 

свръхтегло и затлъстяване 

    14 -  18 

С висока коремна обиколка – 9% от всички деца, 56% от децата 
със затлъстяване, 9.7% от децата със свръхтегло . 



Тенденции в честотата на ниско тегло за съответния 
ръст, оценено на база ИТМ (IOTF  критерии) 

Национални проучвания , 1998 и 2011 г. 
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Връзка между свръхтегло и затлъстяване и 

хранителна  консумация 
Национално проучване, 1998 и 2011 г. 

Безалкохолни  

 със захар 

Захар и захарни  

изделия 

Пържени картофи 

Месни продукти 

Добавени мазнини 

Тестени изделия 

Сладкарски изделия 

Бял хляб 

ИТМ 

Установи се статически значима връзка (р< 0.05) между свръхтеглото и 
затлъстяването сред учениците и консумацията на храни с високо 
енергийно съдържание.   



Умерена до интензивна физическа активност при 
деца на 7-18 години, 2011 г. 

(най-малко 60 минути/ден) 
 

Брой дни/седмица 



Затлъстяване и ниво на физическа активност 

 Национално проучване , 2011 г. 
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Тенденции в честотата на затлъстяване при 
деца на 7 години 

Национални проучвания, 1998, 2008, 2011 и 2013 

 
• Данните за 7-годишните деца очертават 

тенденция за значително увеличаване на 
наднорменото тегло при проучванията през 1998, 
2008 и 2011 г., но изследването през 2013 г. 
показа стабилизация на честотата при 
момчетата и намаляване при момичетата. 

•  Стойностите на медианите на обиколката на 
талията намаляват и при двата пола.  

 



Тенденции в честотата на свръхтегло и затлъстяване 
при деца на 7 години 

Национални  проучвания, 1998, 2008, 2011, 2013  



Тенденции в обиколката на талията (cm) при деца 
на 7 години, национални проучвания, 2008, 2011 and 2013 

Пол Персентили Кор. Об.  (cm) Кор. Об. (cm) Кор. Об.(cm) 

2008 г. 2011 г. 2013 г. 

Момчета 50 54.0 56.5 55.5 

75 59.0 61.0 60.0 

90 65.0 69.4 67.0 

95 71.4 72.0 72.0 

99 80.0 85.0 79.5 

Момичета 50 53.1 55.5 54.0 

75 58.8 60.0 59.5 

90 65.0 68.0 66.0 

95 70.0 74.0 70.0 

99 78.0 78.3 71.0 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Националните проучвания за периода 1998-2013 

г. показват нездравословни характеристики на 
храненето, ниска физическа активност и висока 
честота на наднормено тегло при значителна част 
от децата, но и начало на положителни промени. 

• Следващите проучвания ще покажат дали 
положителните промени са временни или има 
трайна положителна тенденция, но последните 
данни ни дават основание да оценим 
ефективността на националната здравна 
политика и да начертаем следващите стъпки за 
желаната промяна. 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО 

 

s.petrova@ncpha.government.bg 


