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Защо? 

• По-независим; 
• По-прозрачен подход в работата и 

управлението му; 
• Още по-надежден и безпристрастен.. 

 



Промените… 
 
 

  Част от структурата на МЗХ, правоприемник на Центъра за 
оценка на риска към БАБХ, функциониращ от 2011г. 
 
  Създаден със Закон за Центъра за оценка на риска по 
хранителната верига (ДВ, бр. 44/ 10.06.2016г.) 
 
  Функциите и дейностите му – разписани в Устройствения 
правилник на ЦОРХВ (ДВ, бр. 71/13.09.2016г., в сила от 
1.10.2016г.) 
 
  Нова организационна структура от 01 октомври 2016, нови 
допълнителни дейности и задължения (оценка на ПРЗ, 
обучения) 



Центърът за оценка на риска 
по хранителната верига… 
 

  … извършва научна оценка на риска по хранителната 
верига чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ 
на научна информация по проблеми, които пряко или 
косвено засягат здравето на животните и растенията, 
растителните и животинските продукти, растителния и 
животинския репродуктивен материал и безопасността на 
храните и фуражите 
  Извършва дейностите по одобряване, подновяване и 
преразглеждане на одобрението на активни вещества, 
антидоти и синергисти при условията и по реда на Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти 
за растителна защита;  



 
  Участва в проекти на Европейския орган по безопасност на 
храните (ЕОБХ) и в проекти на други международни 
организации. 
 
  Прави предложения и препоръки относно обученията на 
служителите от ведомствата и органите, които провеждат 
държавната политика в областта на хранителната верига.  
 
  В състава на ЦОРХВ се намира и Българският контактен 
център на Европейският орган по безопасност на храните 
(EFSA) -  ”посланикът“  между EFSA и националните органи по 
безопасност на храните,  научно-изследователските институти 
и всички останали заинтересовани страни. 
 

 

Центърът за оценка на риска 
по хранителната верига… 



 
  Директор; 
 
 Заместник директор;  
 
 Главен секретар; 
 
  Управителен съвет от 5 членове – директора на Центъра, и 
по двама заместник-министри съответно на земеделието и 
храните и на здравеопазването, определени от министъра на 
земеделието и храните и от министъра на здравеопазването. 
 

Ръководство… 



 
  обща администрация – дирекция "Финансово и 
административно-правно обслужване и човешки 
ресурси"; 
  специализирана администрация – дирекция "Оценка на 
риска по хранителната верига", дирекция "Комуникация 
на риска, обучение и Контактен център", дирекция 
"Продукти за растителна защита, активни вещества, 
антидоти и синергисти". 
 
 Финансов контрольор. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

… и структура 
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