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ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО 
 

ПЪРВИ РЕФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

 

На 5 март 2018 г. Европейската комисия определи първия Референтен център 

на Европейския съюз за хуманно отношение към животните (Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията1). След създаването на Платформата на ЕС за 

хуманно отношение към животните през 2017 г. това представлява друг крайъгълен 

камък в разработването на високи стандарти за хуманно отношение към животните в 

ЕС. 

След проведения обществен конкурс, консорциумът, сформиран от Научния 

аграрен институт на Вагенинген (Холандия), Фридрих Льофлер института (Германия) и 

секцията по животновъдни науки на Университета в Аархус (Дания), е бил определен 

като референтен център на ЕС. Мандатът му е за пет години.  

Съгласно изискванията на Регламента за официалния контрол (членове 95 и 96 

от Регламент 625/20172), който хармонизира изискванията в ЕС относно 

агрохранителната верига, този първи референтен център по хуманно отоншение към 

животните ще съсредоточи работата си върху благосъстоянието на свинете, съгласно 

прироритетите на Комисията за подобряване на прилагането на законодателството в 

областта на хуманното отношение към животните.  

Центърът ще предоставя техническа помощ на държавите-членки при 

извършването на официален контрол в областта на хуманното отношение към 

животните. Друга основна задача е да допринесе за разпространението на добри 

практики, научни изследвания и информация за техническите нововъведения за 

хуманното отношение към животните в ЕС. По-специално, той ще предостави своя 

научен и технически опит, провеждайки проучвания и разработвайки методи за оценка 

на хуманното отношение към животните и методи за подобряване на благосъстоянието 

им. 

                                                           
1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията от 5 март 2018 година за определяне на референтен център на 

Европейския съюз за хуманно отношение към животните (OB L 63, 6.3.2018г., стр. 13—14)  
2 Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол 

и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на 

храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на 

растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) 

№ 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския 

парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 

2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 

96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (OB L 95, 

7.4.2017г., стр. 1—142) 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

http://www.corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en
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Центърът ще бъде отговорен и за разпространение на резултатите от научните 

изследвания, както и за провеждане на курсове за обучение на персонала на 

националните научни мрежи за подкрепа, на компетентните органи на държавите-

членки и на експерти от държави, които не са членки на ЕС. 

Специфичните задачи на Центъра ще бъдат заложени в годишни или 

многогодишни работни програми, изготвени в съответствие с целите и приоритетите на 

съответните работни програми, приети от Комисията. 

Комисар Ватенис Андриукайтис приветства създаването на центъра, 

подчертавайки, че „това е още една илюстрация, че ЕС затвърждава, на 

международно равнище, водещите си позиции в развитието на високи стандарти за 

благосъстояние на животните. След съставянето на Платформата на ЕС за хуманно 

отношение към животните през 2017 г., създаването на Референтния център 

отбелязва един нов етап, тъй като за първи път се създава структура с ясната задача 

да подпомага държавите-членки в прилагането и контрола на правилата за хуманно 

отношение към животните в рамките на Съюза.“  

 

Източник: 

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

 

ИЗГОТВИЛ: 

д-р Мадлен Василева, главен експерт в дирекция ОРХВ 

12.03.2018 г. 
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