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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПРЕДЕЛИ ВТОРИ РЕФЕРЕНТЕН 

ЦЕНТЪР ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 

 

На 4.10.2019 г., след проведен публичен процес на подбор, Европейската Комисия 

(ЕК) определи като Референтен център на Европейския съюз (ЕС) за хуманното 

отношение към домашните птици и други дребни селскостопански животни 

консорциум, сформиран от Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation 

(Франция), Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Испания), Aarhus Universitet 

- Institut for Husdyrvidenskab (Дания) и Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 

e dell'Emilia Romagna (Италия).  

През март 2018 г. ЕК сформира Първия референтен център на ЕС за хуманно 

отношение към животните, като работата му е насочена към хуманното отношение към 

свинете. Повече за работата му можете да намерите на електронната страница на ЕК 

(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-ref-centre_en ), както и на сайта на Центъра за 

оценка на риска по хранителната верига: 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=450 . 

Вторият референтен център за хуманно отоншение към животните има за цел да 

подобри прилагането на законодателството на ЕС*, приложимо за кокошки носачки, 

пилета за производство на месо и други малки селскостопански животни, включително 

тяхното транспортиране и умъртвяване. 

Центърът ще разшири техническата подкрепа и координираната помощ към 

държавите-членки на ЕС за извършване на официален контрол върху хуманното 

отношение към животните. Той ще допринесе и за разпространението на добрите 

практики, както и за провеждането на научни изследвания, обучителни курсове и за 

разпространение на научни изследвания и информация за техническите иновации. 

Подобряването на прилагането на законодателството е един от приоритетите на 

Комисията в областта на хуманното отношение към животните. Комисарят Витенис 

Андрюкайтис приветства обособяването на втория Референтен център, като заяви, че 

„създаването му е в потвърждение на последователната и дългосрочна политика на 

Комисията в подкрепа на стриктонот прилагане на изискванията за хуманно 

отношение към животните. След определянето на Първия център за хуманно 

отношение към свинете, Вторият център за продуктивни птици и други дребни 

селскостопански животни се явява от съществена необходимост, тъй като тези 

животни се отглеждат в интензивни системи на производство“. 

Центърът ще започне да функционира през 2020 година. 

 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
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http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=450
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*Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 година за установяване на 

минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (OB L 203, 3.8.1999г., стр. 53 – 

57) 

Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални 

правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо (OB L 182, 

12.7.2007г., стр. 19 – 28) 

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година относно защитата на животни, 

отглеждани за селскостопански цели (OB L 221, 8.8.1998г., стр. 23 – 27) 

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на 

животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на 

Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (OB L 3, 5.1.2005г., стр. 

1 – 44) 

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата 

на животните по време на умъртвяване (OB L 303, 18.11.2009г., стр. 1 – 30) 

 

Използвана литература: 

1. Animal Welfare: Commission designates a second European Union Reference Centre; 

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-ref-centre_en 

2. Health and Food Safety Newsletter - https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-

specific-archive.cfm?serviceId=260  

 

 

Други научни становища и актуална информация от 

областта на здравето, хуманното отношение и 

благосъстоянието на животните, антимикробната 

резистентност, както и оценка на риска по цялата 

хранителна верига може да намерите на сайта на 

Центъра за оценка на риска по хранителната верига: 

 

http://corhv.government.bg/  

http://corhv.government.bg/?cat=27 

http://corhv.government.bg/?cat=71 

 

Информация относно първи референтен център на Европейския съюз за 

хуманно отношение към животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=450 

Етикетирането като пазарно-ориентирана мярка за подобряване 

благосъстоянието на животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=917  

Новите Европейски депутати изискват законодателни решения за 

подобряване благосъстоянието на животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=907 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-ref-centre_en
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=260
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=260
http://corhv.government.bg/
http://corhv.government.bg/?cat=27
http://corhv.government.bg/?cat=71
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=450
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=917
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=907
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Стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните (2012 – 2015 г.) – 

оценка 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=881 

 

 

Изготвил: д-р Мадлен Василева 

Център за оценка на риска по хранителната верига  

07.10.2019 г. 
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