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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136 

 +359 (0) 2 955 74 54, rac.mail@nvms.government.bg 

ИНФОРМАЦИЯ 

Относно 

EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛАТФОРМА ПО 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

На 24.01.2017 г. Европейската комисия (ЕК) одобри1 създаването на експертна 

група по хуманно отношение към животните, наречена Платформа по хуманно 

отношение. Витенис Андрюкайтис, Комисарят по Здравеопазване и безопасност на 

храните, представи създаването на тази Платформа още на 14.11.2016 г. на Съвета по 

земеделие и рибарство, като подчерта, че „Целта на Платформата ще бъде да 

насърчи диалога между различните заинтересовани лица в сферата на защита на 

животните (…) и ще се фокусира на по-доброто прилагане на Европейското 

законодателство, на насърчаването на много по-високи стандарти за хуманно 

отоншение към животните и ще бъде посредник за развитието и използването на 

доброволни ангажименти от страна на бизнес операторите за защита на 

животните“. 

Платформата ще събере заедно всички заинтересовани лица в сферата на 

защитата на животните: бизнес и професионални организации, организации на 

гражданското общество, независими експерти от аказемиите и научните институти, 

представители на дъэржавите членки на ЕС и Европейското икономическо 

пространство, Европейските органи по безопасност на храните и международните 

надправителствени организации като Световната организация по здравеопазване на 

животните (OIE). 

На 30.01.2017 г. Комисията публикува Покана за кандидатстване за избор на 

членовете на Платформата, която ще се състои от най-много 75 представители. 

Първото заседание на Платформата ще се проведе по време на Малтийското 

председателство. 

Поканата за кандидатстване за участие в Европейската Платформа за хуманно 

отношение към животните е отворена до 6 март 2017 г. и е публикувана на страницата 

на Комисията – https://ec.europa.eu/newsroom/sante/item-detail.cfm?item_id=53241. 

                                                           
1 Решението на Комисията за Създаването на експертната група (Платформата за хуманно отоншение 

към животните) е публикувано  в Официалния вестник C(2017)280 от 24 Януари 2017. 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/item-detail.cfm?item_id=53241
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Цялата необходима информация и документите за кандидатстване са достъпни 

на следната електронна страница - Регистър на експертните групи към Комисията и 

други лица: Register of Commission expert groups and other similar entities: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.calls_for_app 

Обосновка и предистория: 

През 2015 г. проучването на Евробарометър2 за отношението на европейците 

към защитата на животните  ("Eurobarometer on attitudes of European towards animal 

welfare") показа, че гражданите на ЕС считата хуманното отоншение към животните за 

важен въпрос и смятат, че ЕС има какво още да направи заедно с държавите членки и 

бизнес операторите. 

След резултатите от проучването Европейската комисия проведе първия диалог 

със заинтересованите лица в сферата на защитата на животните и държавите членки на 

23-24.02.2016 г. Единодушно беше мнението, че улесняването и задълбочаването на 

диалога между заинтересованите лица ще придаде своята ценност на Европейско ниво. 

На основата на тази широка подкрепа от държавите членки Комисията продължи с 

оперативните процедури по създаването на Платформата. 

Източници:  

1. Електронен бюлетин на ЕК :DG Health and Food Safety 

2. Eвропейската комисия одобри създаването на Платформа по хуманно отоншение 

към животните http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-

issue.cfm?newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=2112&page=1&fullDate=

Tue%2024%20Jan%202017&lang=default 

3. Европейска комисия – новости - https://ec.europa.eu/newsroom/sante/item-

detail.cfm?item_id=53241 

4. Европейска комисия – http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-

welfare_en 

5. Регистър на експертните групи към Комисията и други лица: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.calls_for_app 

6. Special Eurobarometer 442: Attitudes of Europeans towards Animal Welfare 
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2096_84_4_442_ENG 

 

Документи: 

 

            
 

31.01.2017 г. 

д-р Мадлен Василева - Главен експерт в дирекция „ОРХВ“, Отдел „ЗЖР“ на ЦОРХВ 

                                                           
2 Евробарометър е социологическо бюро на Европейската комисия, създадено през 1974 г., за да прави 

социологически проучвания и да позволи на Европейската комисия да получи резултати по-бързо и да се 

фокусира върху специфични целеви групи, когато е необходимо.  
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