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ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ

АКТУАЛИЗИРАНО НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ОЦЕНКА НА 
РИСКА ОТ АЧС ЗА ПРОМИШЛЕНОТО СВИНЕВЪДСТВО В 

Р. БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА НАЙ - НОВИТЕ 
ТЕНДЕНЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БИОСИГУРНОСТ 
НА ФЕРМИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД, 

ОСИГУРЯВАЩ БЕЗОПАСНА ТЪРГОВИЯ СЪС СВИНСКО 
МЕСО ПО СТАНДАРТИТЕ НА OIE

Проф. Георги Георгиев, д.в.м.н.
Доц. Илиян Костов, д.в.м.

Д-р Евгени Макавеев
Център за оценка на риска по хранителната верига

РЕЗЮМЕ 

Свиневъдството в България е 
отрасъл с традиции, който след 
дълъг период на упадък, днес се 
явява един от най-перспективните 
браншове на животновъдството с 
голяма важност за икономиката 
на страната. Географски, 
свиневъдството в България 
е съсредоточено в три 
региона - Северен Централен, 
Североизточен и Югоизточен, 
като предпоставка за това е 
наличието на суровинна база и обработваеми 
площи с фуражи.

Повечето големи свинеферми са със затворен 
цикъл на производство. Общо инвестираните 
средства в сектора са 4-5 млрд. лева и в него са 
ангажирани над 50 000 души.

След епизоотията от Африканска чума по 
свинете (АЧС) у нас през 2019г. в почти всички 
райони на страната, с изключение на регион 
Южен Централен, се наблюдава редуциране на 
броя отглежданите свине спрямо предходните 
години. Найсериозно засегнати от заболяването 
АЧС бяха регионите Северен Централен и 
Североизточен. Значителен спад се отчита в броя 
на дребните фамилни ферми с 1-2 броя животни, 
които са редуцирани с 63,5%, а свинете майки в 
тях - с 40%. Броят на големите свине комплекси 
с 200 и повече женски свине за разплод намалява 
с 13,3% на годишна

база, като в тях се отглеждат с 27,3% по-малко 
животни.

 Целта на настоящето становище бе да се 
актуализира научната оценка на риска от АЧС 
за отрасъла на промишленото свиневъдство в 
България в светлината на най-новите тенденции 
за осъществяване на биосигурност на фермите 
чрез прилагане на съвременен подход на 
регионализация, зониране и разделяне, 
осигуряващи безопасно производство и 
реализация на продукцията от свине и търговията 
със свинско месо по стандартите на OIE.

В исторически план основният акцент на тези 
стандарти на OIE е определянето на свободата 
на съответната с страна от дадена болест и за 
това как да се възстанови тази „свобода“, след 
дадена опустошителна епизоотия, за да се 
улесни търговията.

Резултатите от мерките, заложени в „План за 
контрол и предотвратяване разпространението 
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на заболяването Африканска чума по свинете 
в Република България“ за 2020 г. показват, 
че предприетите мерки вече дават резултат. 
Данните сочат за спад с 45% на регистрираните 
огнища и с 46 % на засегнатите животни за 
разлика от 2019 г.

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 
България премина от зона I в ограничителни 
зони II и III, в които има случаи на АЧС при 
диви и домашни свине, но няма нови огнища на 
заболяването при домашните свине. Предприети 
са мерки, улесняващи придвижването и 
търговията със свине и продукти от тях, които да 
изброени в приложение I към същия Регламент.

Тези резултати са окуражаващи и следва да 
се възприемат като ново начало за възможен 
преход към надграждане на концепцията 
за регионализация с постепенно зониране 
на ЖООС и въвеждане на принципите на 
компартментализацията в тях. Това ще позволи 
оптимизиране на мерките за борбата с АЧС 
и снижаване на икономическите загуби за 
операторите и за държавата. Този доста по-
опростен подход, вместо за стриктно фокусиране 
върху „свободата на страната“ от АЧС следва да 
бъде доразвит и допълнен с новите насоки на 
OIE за улесняване на търговията. OIE също така 
насърчава страните да работят за изкореняване 
на болестите на регионално ниво и с бъдеща 
перспектива за глобалното им изкореняване, 
само когато това е възможно.

По отношение на АЧС, ОIЕ вече е 
разработило международни стандарти и 
насоки      за въвеждането на концепцията за 
компартментализацията в индустриалните 

ЖООС.

Глава 15.1 на заболяването АЧС, съгласно 
Кодекса за сухоземните животни на OIE 
предоставя общите критерии, необходими за 
определяне на статуса на АЧС на съответната 
държава, зона или компартмент. Този набор от 
насоки има за цел практически да подпомогне 
индустрията и ветеринарните лекари по 
прилагане на принципите на зонирането и 
компартментализацията в сектора свиневъдство. 
С влизането в сила на Регламент 2016/429 
на ЕС следва да се предвиди и възможност за 
използване на системата на компартментите 
за въвеждането и като национална стратегия в 
индустриалните ЖООС.

Цялото становище може да прочетете на 
следния линк :  

https://bit.ly/2URjbTi

или като сканирате QR кода: 
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ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО РИСКОВЕТЕ И 
ОПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ЕКЗОТИЧНИ И ЦЕННИ 

ЖИВОТНИ ОТ КОЛЕКЦИЯТА НА ОП „ЗООПАРК-СОФИЯ“ 
ОТ ИНФЕКЦИЯ С ВИРУСА НА ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН 

СИНДРОМ-КОРОНАВИРУС-2 (SARS-COV-2), ПАТОГЕННИЯ 
АГЕНТ, КОЙТО ПРИЧИНЯВА COVID-19 ИНФЕКЦИЯ ПРИ 
ХОРА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ЗАТВОРЕНИТЕ 

ЕКСПОЗИЦИОННИ ЧАСТИ НА ЗООЛОГИЧЕСКАТА 
КОЛЕКЦИЯ

Проф. д-р Георги Георгиев, д.в.м.н
Доц. д-р Илиян Костов, д.в.м.

д-р Мадлен Василева 
Център за оценка на риска по хранителната верига

РЕЗЮМЕ

Центърът за оценка на риска по хранителната 
верига беше помолен да изготви становище, 
относно рисковете свързани с опазване на 
здравето на екзотичните и ценни животни 
от колекцията на ОП „Зоологическа градина 
– София“ от заразяване с вирус на остър 
респираторен синдром-коронавирус-2 (SARS-
CoV-2).

Инфекцията със SARS-CoV-2 не е включена в 
Списъка на болестите на OIE. Въпреки това, в 
съответствие със задълженията за докладване в 
член 1.1.4. от Здравния кодекс на сухоземните 
животни на OIE, свързан с de novo възникващи 
заболявания, OIE трябва да бъде уведомена 
за болестта чрез Световната информационна 
система за здравето на животните - WAHIS.

Последните експериментални изследвания 
показват, че много видове бозайници, 
включително котки, кучета, горски полевки, 
порове, плодоядни прилепи, хамстери, норки, 
прасета, зайци, енотовидни кучета и белоопашати 
елени могат да бъдат заразени с вируса. Котките, 
поровете, плодоядните прилепи, хамстерите, 
енотовидните кучета и белоопашатите елени 
също могат да разпространят инфекцията върху 
други животни от същия вид в лабораторни 
условия. Редица проучвания са изследвали 
приматите като модели за човешка инфекция. 

Макаци резус, Явански макак, бабуини, гриветка 
и обикновени мармозети могат да се заразят със 
SARS-CoV-2 и да се разболеят в лабораторни 
условия.

Животните в зоологическите градини са обект 
на ветеринарни грижи, включително текущо 
наблюдение на инфекциозните заболявания. За 
някои конкретни видове скринингът за някои 
коронавируси вече е част от изискванията за 
влизане на нови екземпляри (напр. FIP при 
някои Felidae) или да се изследват, когато се 
наблюдават някакви клинични признаци (напр. 
диария при млади индивиди). Екологичните и 
санитарните условия и условията за хуманно 
отношение в зоологическите градини по никакъв 
начин не могат да бъдат сравнявани с условията 
на пазарите на диви животни. В зоологическите 
градини се прилагат образцови хигиенни 
и санитарни практики, отлични условия на 
отглеждане, адаптирани към нуждите на вида, 
и ежедневно наблюдение на всички животни, за 
които се полагат грижи.

Във всеки случай трябва да се извърши пълна 
оценка на риска Covid-19, основана на видовете, 
за всеки контакт с животни, с принос от страна 
на животновъдите и ветеринарните екипи, 
според случая. Рискът от заразяване следва да 
се оцени в двете посоки: от човек (персонал 
и посетители) към животно и от животно към 
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човека. 

Вероятно някои таксони и видове са изложени на 
по-висок риск от заразяване от други. За онези 
видове, които понастоящем се считат за по-малко 
податливи (напр. птици, риби и влечуги), следва 
да се прилагат вече действащите стандартни 
политики на зоопарка, наред с допълнителни 
стъпки за смекчаване на Covid – 19 инфекцията 
по отношение на публичното управление, както 
във всяка друга сграда в зоологическата градина.

Специално внимание трябва да се обърне на 
онези видове с по-висок риск, за които е известно, 
че са податливи или вероятно податливи поради 
генетична близост до хората, т.е. Сhiroptera, 
фелиди (и други месоядни животни), копитни, 
мустелиди и примати. Оценките на риска от 
Covid-19 за тези групи трябва да включват 
разглеждане на допълнителни протоколи в 
подкрепа на здравето и биологичната сигурност 
на животните, които трябва да бъдат въведени 
в допълнение към протоколите за обществено 
управление на Covid-19 инфекцията. 
Публичният достъп до тези високорискови 
видове трябва да бъде свързан с регионалните 
нива на циркулиращ вирус и ако се увеличи 
регионалното ниво на риск и ограничения, 
тогава трябва да се предотврати и достъпът до 
високорискови видове. От друга страна при по-
малките страни като България тенденцията на 
развитие на епидемията от COVID-19 се вижда 
и оценява по-добре на седмична база. Процентът 
диагностицирани на седмична база позитивни 
тестове за COVID-19 бавно нараства в момента 

до 1.5% при 0.7% и 0,5% 
от предишните седмици на 
месец юли 2021г. Освен това 
все още твърде много малко 
неща знаем все още за COVID 
- 19 инфекцията и трудно е да 
прогнозира какво предстои 
да се случи. Хипотезата 
според епидемиолозите е, че 
ни предстои ръст подобен на 
този през есента на 2020 г., 
като въпросът е дали растежа 
ще се ограничи до около 
1500-1600 случая седмично, 
както бе тогава или ще е 
по-висок. От една страна 
сега имаме около 1 млн. от 
населението, ваксинирани 
с две дози, 400 хил. 
излекувани, вероятно поне 

още 1-1,5 млн. преминали през COVID – 19 
инфекция без да са регистрирани. От друга 
страна имаме няколко пъти по-заразен "делта" 
вариант на COVID - 19 вируса в сравнение с 
миналата година.Таргетните (прицелните групи) 
се очаква да бъдат младежите (12-18г. възраст) и 
хората над 60г. Те са и най слабо обхванати от 
ваксинационната кампания, но са и най-честите 
посетители на зоологическата градина по линия 
на семейния хабитус (дядо, баба, внуче). 

За това експертите на ЦОРХВ считат, че 
рисковете, свързани с опазването здравето 
на екзотичните и ценни животни, ситуирани 
на територията на Зоопарк–София следва 
да продължат и не препоръчва отварянето 
им за посетители до трайното подобряване 
на епидемичната ситуация с COVID-19 в Р. 
България.

Цялото становище може да прочетете на 
следния линк : 

https://bit.ly/3DgRVyR

или като сканирате 

QR кода: 
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ГРАНТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

На 15 юли EFSA публикува покана за 
предоставяне на проектни предложения на 
тема „Оценка и разработване на методи и 
инструменти за подготовка на следващата 
фаза от проучванията на храненето на 
национално ниво (Хранене на населението 
на ЕС 2) с референтен номер GP/EFSA/
DATA/2021/03. С проектни предложения по 
грантовете на EFSA могат да участват научните 
организации, които са в списъка на EFSA по чл. 
36 от Регламент 178/2002.

Основната цел на настоящата покана е да се 
анализират методите и инструментите, налични/
използвани за проучване на храненето извън 
проекта EU Menu; да се оценят методите и 
инструментите, използвани в рамките на EU 
Menu и данните за консумацията, получени до 
момента; да се актуализира EU Menu guidance.

Този грант ще предостави безвъзмездни 
средства под формата на съфинансиране в 
размер на максимум 200 000 евро. Максималната 
продължителност на проектите по тази покана е 
21 месеца (след началната среща).

Крайният срок за подаване на предложения е 
23 септември 2021 г.

Подробна информация за гранта е публикувана 
на електронната страница на Българския 
контактен център на следния линк:

https://bit.ly/3ysNyNG

както и на електронната страница на EFSA:

https://bit.ly/3kvZ7hP

или като сканирате QR кода: 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕМА „ОЦЕНКА 
И РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ 

ЗА ПОДГОТОВКА НА СЛЕДВАЩАТА ФАЗА ОТ 
ПРОУЧВАНИЯТА НА ХРАНЕНЕТО НА НАЦИОНАЛНО 

НИВО (ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕС 2) С 
РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР GP/EFSA/DATA/2021/03.



12

Изпращаме информация от EFSA относно 
публикувана на 2 юли покана за проектни 
предложения за сътрудничество с EFSA в 
областта на оценката на риска от натрупване 
на пестициди, приети с храни (Cumulative 
Risk Assessment from dietary exposure to 
pesticides), с референтен номер GP/EFSA/
PRES/2021/02.

 С проектни предложения по грантовете на EFSA 
могат да участват научните организации, които 
са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 
178/2002.

 Основната цел на настоящата покана e да се 
приложи оценката на риска от натрупване на 
пестициди, описана в раздел 1.2.2 от документите 
за покана, под формата на съвместна дейност 
между EFSA и компетентни национални 
организации.

Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 24 септември 2021 г.

Подробна информация за гранта е публикувана 
на електронната страница на Българския 
контактен център на следния линк:

https://bit.ly/3ykiLCj

както и на електронната страница на EFSA:

https://bit.ly/3Dnjuq5

или като сканирате QR кода: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С EFSA В 
ОБЛАСТТА НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НАТРУПВАНЕ 

НА ПЕСТИЦИДИ, ПРИЕТИ С ХРАНИ (CUMULATIVE RISK 
ASSESSMENT FROM DIETARY EXPOSURE TO PESTICIDES), 

С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР GP/EFSA/PRES/2021/02.
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На 12 юли EFSA публикува покана за проектни 
предложения (грант) в областта на растителното 
здраве на тема „Experimental and observational 
evidence to reduce entomological knowledge 
gaps for plant health risk assessment and 
surveillance“ с референтен номер GP/EFSA/
ALPHA/2021/07.

 С проектни предложения по грантовете на EFSA 
могат да участват научните организации, които 
са в списъка на EFSA по чл. 36 от Регламент 
178/2002.

 Основната цел на този грант е да се намалят 
несигурностите и пропуските в ентомологичните 
знания, свързани с оценката на риска и 
провежданите наблюдения на територията на 
ЕС. Предложенията, свързани с този грант, 
могат да бъдат за едно или повече направления 
от следните:

Проучване на европейските растения-
гостоприемници на Saperda tridentate;

Биология на векторите и потенциални вектори 
на Xylella fastidiosa в Португалия;

Проучване на приноса на гражданите в научно 
обоснованото наблюдение на неприятелите в ЕС 
в контекста на оценката на риска.

 Крайният срок за подаване на проектни 
предложения е 24 септември 2021 г.

Подробна информация за гранта е публикувана 
на електронната страница на Българския 
контактен център на следния линк:

https://bit.ly/3sR5Fvi

както и на електронната страница на EFSA:

https://bit.ly/3gDbd81

или като сканирате QR кода: 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ГРАНТ) В ОБЛАСТТА НА 
РАСТИТЕЛНОТО ЗДРАВЕ НА ТЕМА „EXPERIMENTAL AND 

OBSERVATIONAL EVIDENCE TO REDUCE ENTOMOLOGI-
CAL KNOWLEDGE GAPS FOR PLANT HEALTH RISK ASSESS-

MENT AND SURVEILLANCE“ С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР GP/
EFSA/ALPHA/2021/07.
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

 EFSА публикува покана за събиране 
на данни, свързани с коефициента на 
преобразуване на калциев-L-метилфолат и 
(6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, 
глюкозаминова сол (5-MTHF глюкозамин) в 
еквивалентен дневен прием (Dietary Folate 
Equivalent (DFE)) на фолиева киселина 
(витамин Б9). Целта на поканата е да инициира 
събиране на непубликувани данни от страна на 
заинтересованите страни, тъй като са постъпили 
опасения от страна на някои държави членки 
относно липсата на такъв коефициент, което би 
затруднило националните компетентни органи 
при определянето на условията, необходими за 
спазване на определен дневен прием на фолат.

           Крайният срок за предоставяне на 
данни от заинтересованите страни към EFSA 
e 4-ти октомври 2021 г.

Повече информация за поканата е публикувана 
на електронната страница на EFSA – 

https://bit.ly/3mLb722

или като сканирате QR кода: 

ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ДАННИ, СВЪРЗАНИ С КОЕФИЦИЕНТА НА 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КАЛЦИЕВ-L-МЕТИЛФОЛАТ И 
(6S)-5-МЕТИЛТЕТРАХИДРОФОЛИЕВА КИСЕЛИНА, 

ГЛЮКОЗАМИНОВА СОЛ (5-MTHF ГЛЮКОЗАМИН) В 
ЕКВИВАЛЕНТЕН ДНЕВЕН ПРИЕМ (DIETARY FOLATE 

EQUIVALENT (DFE)) 
НА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА (ВИТАМИН Б9) 
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 EFSА отправя покана за изразяване на 
интерес към заинтересованите лица в контекста 
на стартиращ двугодишен проект, насочен към 
установяване на потенциални и възникващи 
рискове за безопасността на храните и 
фуражите при прехода към т.нар. кръгова 
икономика по цялостен и интегриран начин. 
Наименованието на проекта е “Food and feed 
safety vulnerabilities in a circular economy” и 
целта му е да се гарантира, че съображенията 
относно безопасността на храните и фуражите, 
както и тези относно опазването на околната 
среда ще бъдат взимани предвид на ранен 
етап от планираните научни изследвания и 
предприеманите политически инициативи. 

В рамките на проекта, EFSA ще се стреми 
към изграждане на мрежа от партньори и 
заинтересовани страни, с които да се ангажира 
чрез различни дейности като семинари, 
събития и консултации, за да идентифицира 
предизвикателствата пред извършването на 
бъдещи оценки на риска и да проучи възможните 
полезни взаимодействия, възможности, 
конфликти и компромиси между политики, 
цели и действия в областта на околната среда и 
безопасността на храните.

В процеса на изграждане на мрежата, EFSA 
цели да привлече широк кръг от организации по 
следните критерии:

• както от Европа, така и извън нея;

• ангажирани с всички звена по хранителната 
верига;

• фермери, предприятия, неправителствени 
организации, потребители, академични 
среди, публични и други организации;

• организации с опит в здравеопазването на 
хората, животните и растенията, както и 
организации, ангажирани с проблемите на 
околната среда и климата.

Повече информация за поканата е 
публикувана на електронната страница на 
EFSA

https://bit.ly/2WD1eIL

Линк за регистрация на заинтересовани 
лица:

https://bit.ly/3DEnIKr

или като сканирате QR кода: 

ДВУГОДИШЕН ПРОЕКТ, НАСОЧЕН КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ПОТЕНЦИАЛНИ И ВЪЗНИКВАЩИ РИСКОВЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ ПРИ 

ПРЕХОДА КЪМ Т.НАР. КРЪГОВА ИКОНОМИКА ПО 
ЦЯЛОСТЕН И ИНТЕГРИРАН НАЧИН
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ПОКАНА ОТ EFSA ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ, ОТНОСНО 
ГЕНОТОКСИЧНОСТ НА ПОДСЛАДИТЕЛИ

Целта на настоящата покана е да предложи 
на заинтересованите страни възможност 
да представят документирана информация 
(публикувана, непубликувана), свързана с 
преоценката на определена група подсладители 
- acesulfame K (E 950), salt of aspartame-
acesulfame (E962), isomalt (E 953), sucralose (E 
955), neohesperidine DC (E 959), neotame (E 961), 
lactitol (E 966), xylitol (E 967) and cyclamates (E 
952 i, ii,iii).

Крайният срок за изпращане на данни е 30 
декември 2021 г.

За повече информация и запитвания,                   
можете да се свържете с екипа на                                                              
е-мейл: fip@efsa.europa.eu

Пълния текст на поканата е достъпен на 
уебсайта на Българския Контактен Център -

https://bit.ly/38lRiG2

и на електронната страница на EFSA, на 
следния линк:

https://bit.ly/3sY1ZIg

или като сканирате QR кода: 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКА

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА НА EFSA OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/01 

На 6 август 2021 г. EFSA и ECDC публикуват 
съвместна отворена покана за участие в 
обществена поръчка на тема „Provision of Support 
to EFSA and to ECDC in the Production of the 
European Union Summary Report on Antimicrobial 
Resistance“ („Оказване на подкрепа на EFSA и 
ECDC при изготвяне на обобщен доклад на 
Европейския съюз относно устойчивостта към 
антимикробни средства“).

Тази покана за представяне на проектни 
предложения има за цел да подпомогне EFSA 
и ECDC при изготвянето на обобщения доклад 
на ЕС относно антимикробната резистентност 
(АМР). Тъй като обемът и качеството на 
предоставените данни се увеличават всяка 
година, а докладът трябва да бъде изготвен 
и публикуван с ограничени ресурси в кратки 
срокове за да се ползва своевременно от риск 
управляващите и други целеви аудитории, 
целта на тази покана е създаването на няколко 
интерактивни онлайн бази данни, визуализация 
и картиране на данните за АМР, подобряване на 
комуникацията и повишаване на осведомеността 
за АМР.

Повече информация за кандидатстване по 
обществената поръчка може да откриете 
на електронната страница на Българския 
контактен център:

https://bit.ly/3zuFiOm

на електронния портал за обществени 
поръчки на Европейската комисия – eTED:

https://bit.ly/3kAzRHs

както и на електронната страница на EFSA:

https://bit.ly/3zw2Jqn

Крайният срок за изразяване на интерес е 1 
октомври 2021 г. (14:30 ч.). 

Обществената поръчка OC/EFSA/
BIOCONTAM/2021/01 е с максимален бюджет 
от 2 048 550 EUR за проект с продължителност 
до 12 месеца до 4 последователни години.
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ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА 
СТАНОВИЩЕ (ПРИЛОЖЕНО), В РАМКИТЕ НА МАНДАТ: 

FARM TO FORK - THE PROTECTION OF PIGS. 

На 27-ми юли 2021 г., Европейският орган 
по безопасност на храните (ЕОБХ), обяви 
обществена консултация по проект на 
становище (приложено), в рамките на мандат: 
Farm to Fork - The Protection of Pigs. 

Целта на ЕОБХ е да получи обратна връзка и 
мнението на заинтересованите страни, относно 
това дали настоящият проект на становище 
обхваща релевантните системи и практики 
за отглеждане на свине, както и дали 
тълкуването на специфичните сценарии 
и на идентифицираните в становището 
променливи на експозицията, са най 
-подходящите за провеждане на по - нататъшна 
оценка.

Можете да дадете своя принос, като изпратите 
Вашите писмени коментари, на следния линк: 

https://bit.ly/3ztdhqw

или като сканирате QR кода: 

Краен срок за подаване на коментари – 28-ми 
септември 2021 г.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
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КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕСИ

МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
HYGIENA ALIMENTORUM XLI „НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В 

ПОДОБРЯВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА 
НА МЕСОТО И МЕСНИТЕ ПРОДУКТИ“

Университета по ветеринарна медицина 
и фармация в Кошице (катедра „Хигиена, 
технологии и безопасност на храните“) в 
сътрудничество със Словашкият контактен 
център на EFSA, организират международната 
научна конференция HYGIENA 
ALIMENTORUM XLI „Нови тенденции в 
подобряването на качеството и безопасността 
на месото и месните продукти“, която ще 
се проведе на 21-23 ноември 2021 г. в хотел 
Patria, Štrbské Pleso, Словакия.

Фокусът на научната конференция са новите 
технологични процеси и нивото на хигиена 
при обработката на трупове и на месо, с цел 
да се гарантира здравето и безопасността на 
потребителите и качеството на продуктите. 

Ще бъдат популяризирани и  съвременните 
технологични производствени процеси 
и възможни решения за подобряване на 
безопасността и качеството на храните, 
хранителни добавки и опаковъчни материали, 
възможностите за иновации в продажбите 
на храни и прилагането на европейското 
законодателство и политики по качеството.

Можете да се регистрирате за участие он-лайн, 
тук: https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/?page_
id=2&lang=sk_SK , в срок до 30.09.2021 г. 

Абстракти, пълния текст на доклади и постери 
следва да изпращате, в срок до 31 октомври 2021 
г., на следния е-мейл: hygiena.alimentorum@uvlf.
sk 

Обръщаме внимание, че в случай на 
неблагоприятна пандемична ситуация 
конференцията ще се проведе онлайн, 
през платформата MS-Teams. Всички 
регистрирани участници ще бъдат 
информирани индивидуално за такава 
промяна от членовете на Организационния 
комитет.

За въпроси или допълнителна информация, 
можете да се свържете с организаторите на 
посочения е-мейл: hygiena.alimentorum@uvlf.sk 
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МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „RISK ASSESSMENT 
OF COMBINED EXPOSURE TO MULTIPLE CHEMICALS“

Международен семинар на тема „Risk 
Assessment of Combined Exposure to Multiple 
Chemicals“, който ще се проведе на 18 – 20 
октомври 2021 г., организиран от EFSA.

Семинарът ще се проведе в три поредни 
следобедни сесии и ще включва презентации и 
дискусионни групи, свързани с въпроси относно 
научните критерии за групиране на химикали в 
групи за оценка и бъдещи предизвикателства 
при оценката на риска от комбинирано излагане 
на множество химикали (химически смеси) 
- https://www.efsa.europa.eu/en/news/grouping-
chemicals-joint-assessments-have-your-say. 

Семинарът е без такса участие.

Можете да се регистрирате за участие в срок 
до 30.08.2021 г. (23:59 CEST)

Моля, да имате предвид, че при достигане 
на максимално допустимия брой участници, 
регистрацията може да бъде преустановена и 
преди указания краен срок.

За повече информация, програмата на семинара, 
както и за регистрация за участие, моля посетете 
следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/
events/register-now-efsa-international-workshop-
risk-assessment-combined-exposure-multiple

Е-мейл за връзка с организационния комитет - 
events@efsa.europa.eu.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТА

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В EFSA

EFSA публикува нова свободни работна позиция 
за длъжността: 

Ръководител на отдел за оценка на риска 
(Head of Risk Assessment Services Department) 
с краен срок за кандидатстване до 07.09.2021 
г.

Можете да кандидатствате по тези обяви, 
ако обмисляте за себе си възможността да 
допринесете за развитието на науката и 
готовността на екипа на EFSA да посрещне 
бъдещите предизвикателства, но също бихте 
могли да разпространите информацията за тези 
две обяви във вашите мрежи от контакти.

Повече информация за обявата е публикувана 
и на електронните страници на Българския 
контактен център EFSA - България (focalpointbg.
com), и EFSA: 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-risk-
assessment-services-department-276
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АЛМАНАХ

АЛМАНАХ НА ЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Преработеното 5-то издание на „Алманах 
на ЕС за безопасност на храните“ вече е 
достъпно в електронен формат. Новото издание 
е на английски език и включва 37 профила на 
държави, включително България. То е подготвенo 
и актуализиранo от Федералния институт 
за оценка на риска (BfR) на Германия със 
значителен принос от страна на EFSA и мрежата 
на националните контактни точки на EFSA в 
ДЧ, Исландия и Норвегия, както и наблюдатели 
от Швейцария и страните кандидатки за ЕС.

Алманахът на ЕС служи като референтен 
документ в областта на безопасността 
на храните и фуражите. Той съдържа 
информация за националните институции в 
отделните държави и техните отговорности, 

свързани с безопасността на храните и 
фуражите. 

            Можете да свалите Алманаха, в PDF 
формат, от сайта на BfR тук: 

https://www.bfr.bund.de/cm/350/eu-almanach-
lebensmittelsicherheit-englisch.pdf, 

както и да поръчате безплатна печатна версия на 
следния адрес на BfR: 

https://www.bfr.bund.de/en/publication/eu_
almanac-192693.html 
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Печатни издания на Център за оценка на риска по хранителната верига и Български 
контактен център:

 √ “Актуална информация от EFSA” 1/2021
 √ “Актуална информация от EFSA” 1/2020
 √ “Актуална информация от EFSA” 1/2019
 √ “Актуална информация от EFSA” 2/2019
 √ “Актуална информация от EFSA” 1/2018
 √ “Актуална информация от EFSA” 2/2018
 √ “Тенденции и източници на зоонози, зоонозни агенти и хранителни взривове в ес 

през 2017 г. Зоонозите остават на стабилни нива’.
 √ Научен доклад на европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и 

европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC).
 √ “Анализ на тенденциите и източниците на зоонозни заболявания,зоонозни агенти 

и хранителни взривове през 2016 г. - Научендоклад на EFSA И ECDC
 √ Втори съвместен доклад на ECDC, EFSA и EMA за интегриран анализ на 

употребата на антимикробни средства и появата на антимикробна резистентност в 
бактерии от хора и продуктивни животни

 √ Разпространение, биологични и епизоотологични особености на 
високопатогенната инфлуенца по птиците от субтип H5N8 в Европа и България през 
2016/2017г.

 √ Вредители при иглолистните видове от семейство борови (PINACEAE) в 
България

Всички печатни издания може да прочете on-line на следната
страница:

https://bit.ly/3uWDmvc

Други информации в областта на 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/
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