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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

1-ва Международна Научна Конференция по хуманно отоншение към 

животните за страните на Западните Балкани 2020 г.  

 „ДОБРА НАУКА ЗА ПО-ДОБРО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА 

ЖИВОТНИТЕ“ 
 

 

 

Центърът за оценка на риска по хранителната верига има удоволствието да ви 

представи информация за провеждането на 1-та научна конференция на страните от 

Западните Балкани 

„ДОБРА НАУКА ЗА ПО-ДОБРО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ“. 

Конференцията се организира от Регионалния център по хуманно отношение към 

животните (RAWC) на Мрежата на ветеринарните лекари на Западните Балкани, в който 

като членове на управителния съвет и в организационния комитет на конференцията 

участват представители на Центъра за оценка на риска по хранителната верига1. 

Конференцията ще се проведе на 10 – 11 Март 2020 г. в Capsis Хотел Солун, 

(Monastiriou 16, Thessaloniki 546 29), в град Солун, Гърция 

Тази първа Конференция има за цел да събере регионалните специалисти и 

експерти от Балканите, които да обменят и споделят своите виждания с цел насърчаване 

развитието на науката за хуманното отношение към животните в големия Балкански 

регион. Ще се проведат пленарни лекции, основни доклади и презентации, както и 

постери и семинари. Поканени са като почетни лектори петима изявени европейски 

експерти. Вече има подадени заявки за участие на учени от 13 различни страни и 3 

различни континента, включително и от български учени. 

                                                        
1 Прочетете повече на сайта на ЦОРХВ: http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=620  

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=620
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Основните теми на Конференцията: 

Животни в общности (домашни любимци, бездомни животни, заден двор и 

традиционно земеделие, „Едно благосъстояние на животните“ – “Fme Welfare като 

съставна част на концепцията „Едно Здраве – „One Health“) 

Животни в производството на храни (в стопанството, транспорт, клане, и др.) 

Отношения между човека и животните (социално-икономически и етичен контекст) 

Животни и околна среда (зоопаркове, въздействие на климатичните промени, 

въздействие върху климата, опазване на местообитанията, управление на популациите 

от диви животни, екологично моделиране, „Едно благосъстояние – “One Welfare“) 

Животни в областта на научните изследвания и образованието (3R, анализ на 

вредите / ползите, хуманен край на опитите с животни). 

 

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПО-СТАБИЛНА НАУЧНА ОСНОВА В РЕГИОНА? 

Това ще бъде уникален опит за страните от Западните Балкани, който ще обедини 

най-талантливите и отдадени професионалисти в областта на хуманното отношение към 

животните в Югоизточна Европа.  

Специално внимание е отделено на участието на млади изследователи от региона. 

Тяхната активна роля ще допринесе за създаването на мрежа от учени за хуманно 

отношение към животните и ще създаде възможности за обсъждане на последните 

постижения в науката за благосъстоянието на животните. 

Намеренията са такива научни конференции по въпросите за благосъстоянието 

на животните за страните от Западните Балкани да се провеждат на всеки две години. 

 

ПОКАНЕНИ ЛЕКТОРИ 

 

DONALD M. BROOM 

Заглавие: Благосъстоянието на животните във 

връзка с благосъстоянието на човека и устойчивото 

развитие  

(Animal welfare in relation to human welfare and 

sustainability) 

Професор Доналд Брум е автор на над 200 научни статии 

и седем книги и е член на Комитета по процедури с 

животни към Държавната служба на Обединеното 

кралство и на Научния комитет на Европейския съюз по здравето на животните и 

хуманното отношение към тях. 

 

http://corhv.government.bg/
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JEREMY MARCHANT-FORDE 

Заглавие: Изкуството и науката за измерване на 

поведението при оценката на благосъстоянието на 

животните 

(The art and science of measuring behavior in the 

assessment of animal welfare) 

Джереми изследва благосъстоянието и поведението на 

свине и млечни крави в продължение на 27 години. 

Неговите основни изследователски интереси включват 

социалното и майчинското поведение на свине майки, 

манипулирането на поведението на свинете чрез диета и факторите от страна на 

системата на отглеждане и от страна на самите свине, влияещи върху смъртността на 

прасенцата. Друг голям негов интерес е разработването на нови показатели за 

благосъстояние на животните и активно участие в интердисциплинарни проучвания, 

свързани с концепцията за Едно здраве/Едно благосъстояние, в сътрудничество с 

изследователи на кинезиологията и фармакологията. Джереми е автор/редактор на 4 

книги и автор/съавтор на 215 статии и резюмета за хуманното отношение към 

селскостопанските животни и изследванията му са донесли над 8 милиона долара. Той 

има ролята на редактор на специализирана секция Frontiers in Veterinary Science и също 

е бивш президент на Международното общество за приложна етология (International 

Society for Applied Ethology). 

 

BIRTE L. NIELSEN 

Заглавие: Ролята на прецизното животновъдство 

(PLF) в мониторинга на благосъстоянието на 

животните 

(The role of precision livestock farming (PLF) in animal 

welfare monitoring) 

Бирте е директор на научните изследвания в областта на 

поведението на животните в Националния институт за 

земеделски изследвания (INRA) във Франция. До 2010 г. 

ръководи изследователско звено по Поведение и Стрес-

биология във Факултета по аграрни науки в университета Орхус, Дания. Тя е провела 

изследвания в областта на фундаменталната и приложна етология относно поведението 

при хранене, както и поведенческите аспекти и аспекти на благосъстоянието на 

месодайните селскостопански животни, по-специално поведенческите последици от 

генетичната селекция в посока производствени характеристики при свине и домашни 

птици. От 2005 г. до 2010 г. тя е била председател на Датския съвет за хуманно 

отношение към животните. 

 

REBECA GARCIA PINILLOS 

Ребека Гарсия Пинилос е ветеринарен лекар, дипломат на 

Европейския колеж по хуманно отношение към 

животните и поведенческа медицина и сертифициран 

специалист от Кралския колеж на ветеринарните хирурзи 

(RCVS) в областта на хуманното отношение към 

животните, етика и законодателство. Работи в 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
http://journal.frontiersin.org/journal/veterinary-science/section/animal-behavior-and-welfare
http://www.applied-ethology.org/
http://www.applied-ethology.org/
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клиничната практика и към министерство на земеделието от 2001 г. и е международно 

признат лектор по въпросите на благосъстоянието на животните. Rebeca е основател на 

социалната платформа „One Welfare CIC“2 (повече може да прочетете на страницата на 

ЦОРХВ: http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=87), което стартира като доброволен 

проект, с глобална консултация за определяне и създаване на рамка „One Welfare“ като 

допълнение към „One Health“. 

 

 

MARIJANA VUČINIĆ 

Мариана е редовен професор в катедрата по хигиена на 

животните във Ветеринарномедицинския факултет на 

Белградския университет, дългогодишен член на 

Управителния комитет на RAWC и един от най-

уважаваните експерти по отношение на хуманното 

отношение към животните и етиката в региона на 

Западните Балкани. 

 

 

ПРОГРАМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА  

„ДОБРА НАУКА ЗА ПО-ДОБРО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ“ 

10-и Март 2020 г. 

09:30: Начало и поздравителен адрес към участниците 

10:00: Основни изказвания 

12:00: Почивка за обяд 

13:00: Кратки доклади (15+5) 

16:00: Кафе & Постери 

16.30: Кратки доклади (15+5) 

18.00: Край на първия ден 

20.00: Вечеря (включена в регистрационната такса) 

 

11-и Март 2020 г. 

10:00: Основни изказвания 

12:00: Обяд & Постери 

13:00: Кратки доклади (15+5) 

15:00: Кафе & Постери 

15.30: Кратки доклади (15+5) 

18.00: Заключителни думи 

Край на конференцията 

 

                                                        
2 https://www.onewelfareworld.org/ 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=87
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ? 

Повече подробности можете да откриете и на на този сайт: 

https://mikustomislav.wixsite.com/rawcconference2020 . 

В случай на допълнителни въпроси относно процеса на регистрация, програмата 

или обща информация, не се колебайте да се свържете с организационния екип на 

конференцията на: conference2020@rawc.eu или с д-р Мадлен Василева от ЦОРХВ, 

която също е член на организационния комитет, на следния електронен адрес 

MVasileva@mzh.government.bg.  

Конференцията е подкрепена и от Английското кралско дружество за защита на 

животните от жестокост (RSPCA International)3. 

 

RAWC – Регионален център за благосъстояние на животните към Мрежата на 

ветеринарните лекари от Западните Балкани 

  

Регионалният център за хуманно отношение към животните (RAWC)4 е основан 

през 2013 г. с подкрепата на RSPCA5 с цел укрепване на връзките между академичните 

среди, заинтересованите страни и компетентните органи в региона на Балканите с цел 

подобряване на прилагането на законодателството, стандартите и най-добрите практики 

в областта на благосъстоянието на животните. 

Най-важната роля на RAWC е да предоставя научни и технически съвети на 

националните органи и да разпространява научни открития и технически иновации. 

 

 

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: 

 

Европейската комисия определи втори референтен център за хуманно отношение към 

животните в Европейския съюз 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=969 

Етикетирането като пазарно-ориентирана мярка за подобряване благосъстоянието 

на животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=986  

                                                        
3 https://www.rspca.org.uk/whatwedo/endcruelty/international 
4 RAWC - Regional Animal Welfare Centre, http://rawc.eu/  
5 RSPCA – Английско кралско дружество за защита та животните от жестокост, https://www.rspca.org.uk/  

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
https://mikustomislav.wixsite.com/rawcconference2020
mailto:conference2020@rawc.eu
mailto:MVasileva@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=969
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=986
http://rawc.eu/
https://www.rspca.org.uk/
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Защо проектът за споразумение между ЕС и държавите от Меркосур поражда 

опасения за европейските птицевъди и хуманното отношение към животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=919  

Новите Европейски депутати изискват законодателни решения за подобряване 

благосъстоянието на животните 

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

Стратегия на ЕС за хуманно отношение към животните (2012 – 2015 г.) – оценка 

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

Какво да правим с братята на кокошките носачки? 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=756 

Нова инициатива в Европа за подобряване благосъстоянието на бройлерите и 

стриктно прилагане на законодателството 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=744 

Кокошките носачки събраха науката и практиката в търсене на иновации за 

благосъстоянието на животните 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=773 

Химикалите в домакинството и химическите замърсители влияят върху 

плодовитостта при хората и при кучетата 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=829  

Алтернативни методи заменящи отчасти изпитванията върху животни и оценката 

на безопасността на химикалите и продуктите за хуманната и ветеринарната 

медицина и растителната защита 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=761  

В очакване на края на една жестока практика - кога ще спре масовото умъртвяване 

на нежелани петлета от птицевъдната индустрия (Част I и част II) 

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=96  

http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=193 

 

Както и други материали: 

http://corhv.government.bg/  

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

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

 

 

Изготвил: 

Д-р Мадлен Василева 

Център за оценка на риска по хранителната верига 

20.12.2019 г. 

http://corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=919
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=907
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=881
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=756
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=744
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=829
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=761
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=96
http://corhv.government.bg/?cat=27&news_id=193
http://corhv.government.bg/
http://corhv.government.bg/?cat=27
http://corhv.government.bg/?cat=71

