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ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ  

 

ЕОБХ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА НАСОКИ ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФИКАСНОСТТА НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ 

  

РЕЗЮМЕ 

 

ЕОБХ (Европейският орган по безопасност на храните) провежда  

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ 

НА РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФИКАСНОСТТА НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ 

Панелът FEEDAP1 цели, ръководството да обедини изискванията за оценка на 

ефикасността на фуражни добавки, с което да подпомогне заявителите при  подготвяне и 

представяне на заявлението, предвидено в чл. 7.6 от Регламент (ЕО) № 1831/20032 и 

Регламент (ЕО) № 429/20083 - документацията за разрешаване на фуражни добавки, 

използвани при храненето на животни.  

ЕОБХ изисква от FEEDAP, при обновяването на ръководството, да вземе предвид 

съвременните научни постижения и опита, натрупан при оценка на фуражни добавки, при 

което да се съобрази с приоритетите и наличните ресурси.  

В ръководството, изискванията ще бъдат посочени в отделни статии, в зависимост 

от групата според категоризацията й, прилагана към заявление до Европейската комисия.    

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СЕ ПРИКАНВАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПИСМЕНИ 

КОМЕНТАРИ ДО 18.01.2018 г.  

 

  

                                                           
1 FEEDAP – Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed /Панел за добавки и продукти 

или субстанции при хранене на животни 
2 Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година 

относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29) 
3 Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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ПРЕПОРЪКИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИТЕ 

Коментари и предложения по ръководството се предоставят по електронен път. 

Попълването става онлайн.  

Организаторите предупреждават, че 2 часа след липса на активност при попълване 

онлайн, работната сесия изтича. Коментарите, изпратени след този срок, няма да бъдат 

записани и предадени. Когато активността е била прекъсната за повече от 2 часа, следва 

връзката/линкът бъде отворен наново, след което системата се рестартира, за да има 

възможност за работа в образеца.  

Изпращане на допълнителни данни в подкрепа на коментари или предложения, може 

да бъдат прикачени и изпратени на имейл адрес:  

FEED.PublicConsult.95@efsa.europa.eu 

Необходимо е да се има предвид, че коментарите няма да бъдат взети под внимание, 

в случай че: 

 бъдат представени след крайната дата на общественото допитване; 

 бъдат представени под каквато и да е друга форма, различна от предвидената 

в инструкциите и образеца; 

 не са свързани със съдържанието на документа; 

 съдържат оплаквания срещу институции, лични нападки, неподходящи или 

обидни изявления или материали; 

 са свързани с аспекти на политиката или управлението на риска, което е извън 

обхвата на дейността на ЕОБХ. 

ЕОБХ ще прецени всички изпратени коментари от заинтересовани страни, 

представени в съответствие с посочените горе критерии. Коментарите ще бъдат 

разгледани допълнително от съответните работни групи на ЕОБХ и ще бъдат взети 

предвид, за случаите когато бъдат оценени като съотносими към темата на консултацията. 

Ще бъдат публикувани всички изпратени коментари. Коментарите, изпратени от 

лица в лично качество, ще бъдат представени анонимно. Коментарите, представени 

официално от името на организация, ще бъдат публикувани от нейно име. 

1. Проектът на документа, който е обект на обновяване и по който се очакват 

бележки, е наличен на линк: 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/engage/171204.pdf 
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2. Линк, на който са посочени условията за поверителност при подаване на 

предложения и коментари:  

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/engage/171204-ax1.pdf 

3. Линк, на който се подават онлайн предложения и коментари:  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/consultation/doc/103 

 

Източник: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171204 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Д-Р МАРИНА ЗАГОРОВА 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 

ДИРЕКЦИЯ „ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА“ - ЦОРХВ 

Дата: 05.12.2017 г.  

 

http://www.corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg

