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СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Центърът за оценка на риска е: 
 

  създаден със Закона за българската агенция по безопасност на 

храните (ЗБАБХ) от 25. 01. 2011г.; 
 

  поделение, обособено като самостоятелно юридическо лице в 

структурата на БАБХ, чиито конкретни задължения са уредени с 

Устройствения правилник на БАБХ. 
 

Дейност: извършване на независима научна оценка на риска по 

отношение на безопасността на храните, здравето на човека, 

животните и растенията. 
 

Органи на управление: директорът и Управителният съвет  /УС/.  
 

Директорът  е хабилитирано лице в област, свързана с функциите 

на агенцията  
 

Консултативният съвет е орган за предоставяне на научни 

становища на директора при изпълнение на функциите на ЦОР. 
 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Функции и задачи на Центъра за оценка на риска 

 

 

  работа в сътрудничество и обмен на информация с 

Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и 

компетентните органи в страната и на държавите - членки;  

 

 участие в разработването на единни методологии за оценка на 

риска в областите от неговата компетентност; 

 

 възлага научни становища.  

 
 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Директорът на ЦОР: 

 

 

  одобрява програми за работа на ЦОР и контролира тяхното 

изпълнение, както и приетите от Управителния съвет решения; 

 

 определя експерти и научни групи за изготвяне на научни 

становища; 

 

 организира дейностите на ЦОР по международно 

сътрудничество и европейски въпроси. 
 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Управителен съвет 

 

С решение  на Министерски съвет на Р. България е одобрен 

съставът на УС на ЦОР при БАБХ за срок от три години, в който 

влизат: 

 

 д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и 

храните; 

 

  д-р Тенчо Тенев – заместник изпълнителен директор на БАБХ; 

 

 

 д-р Нелия Микушинска – дирекция „Обществено здраве“, 

Министерство на здравеопазването. 
 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Дейност 

 

  Проведени са четири заседания на УС на ЦОР – две за 2011г. и 

две за 2012г.; 
 

 Избран е председател и е утвърден Правилник за дейността на 

УС на ЦОР при БАБХ (д-р Цветан Димитров); 
 

  Представен е доклад за изпълнението на годишната програма и 

бюджета на ЦОР пред МС; 
 

  Oдобрен е създаденият отворен Списък на ЦОР, представляващ 

мрежа от 24 национални научни организации; 
 

  Предложени са научните организации, направленията на 

дейност и броя експерти от тях, които да бъдат привлечени за 

членове на Консултативния съвет на ЦОР.  
 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Органограма на Центъра за оценка на риска 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

ДИРЕКТОР КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ 

Отдел 

 „Финансово стопански 

дейности“ 

Дирекция 

“Оценка на риска“ 

Дирекция 

 „Комуникация на риска, база 

данни и фокален център“ 

Дирекция 

 „Научно сътрудничество, 

методи за оценка на риска и 

потенциални рискове“ 

Панел 

„Замърсители, 

добавки в храни 

и материали в 

контакт с храни“ 

Панел 

„Биологични 

опасности” 

Панел 

„Здравеопазване и 

хуманно 

отношение към 

животните” 

Панел „Хранене, 

диетични продукти 

алергени и 

източници на 

хранителни 

вещества“ 

Панел „Здраве 

на растенията 

и препарати за 

растителна 

защита“ 

Панел 

„Фуражи и 

фуражни 

добавки“ 

Панел 

„Генетично 

модифицирани 

организми“ 

Отдел”ХРАНИ” Отдел “СУРОВИНИ” 



 

В Центъра за оценка на риска работят: 
 

  двама хабилитирани научни работници (епизоотология и 

паразитология); 
 

 девет доктори на науките в областта на епизоотологията, 

паразитологията, химията, биохимията, микробиологията, 

продуктите за растителна защита и здравето на растенията. 

 

Общият брой на експертите с висше образовани е 29: 

 

 13 ветеринарни лекари; 
 

 5 химици; 
 

 3 биолози; 
 

 3 икономисти; 
 

 1 агроном; 
 

 1 юрист; 
 

 1 инженер; 
 

 1 географ; 
 

 1 специалист по информационни технологии. 
 



1 ГОДИНА 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 

  

СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

Научни становища и информации, изготвени в Центъра за 

оценка на риска към Българската агенция по безопасност 

на храните за периода 04. 04. 2011 - 04. 04. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Научни становища по искане на БАБХ относно:  

 

  Плюсовете и минусите от извършване на спешна ваксинация 

срещу шап в Югоизточна България в началото на 2011г.; 

 

 Риска от проникване на H5N1 високопатогенна инфлуенца по 

птиците в България през 2012г.; 

 

 Анализ на епизоотии и епидемии предизвикани от 

„нископатогенни“ щамове на инфлуенцата по птиците;  

 

 Риска от проникване на вируса на синия език по преживните 

животни в България през 2012г.;  

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Научни становища по искане на БАБХ относно:  

 

 Риска от проникване на вируса на Африканската чума по свинете 

в България; 

 

 Контаминацията на изсушени гъби с радиоактивен 137Cs; 

 

 Риска от въвеждане и настаняване в България на растителния 

вредител Drosophila suzukii; 

 

 Необходимостта от засилване на административния капацитет 

на БАБХ за осъществяване на ефективен епизоотологичен 

надзор в граничещите с Турция общини; 

 

 
22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

 

 Информации за: 

 

 Ролята на European Food Safety Authority 

(ЕFSA) в дейностите по безопасност на 

храните в Европейския съюз (ЕС); 

 

 Посещението на изпълнителния директор 

на ЕFSA г-жа Катрин Ланел в България; 

 

 Десетгодишнината от създаването на 

ЕFSA. 

 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
   

 Информации за: 

 

 Разпространението на болестта по преживните животни, 

причинена от вируса Шмаленберг от началото на 2012г.; 

 Ежемесечни и годишни информации с анализ на данните, 

получени от системата RASFF за случаи, свързани с 

безопасността на храните; 

 Ежеседмични информации за тенденциите в разпространението 

на епидемията причинена от E. Coli О104:H4. Публикувана е 

монография със заключителен анализ на епидемията; 

 Хранителните инфекции и интоксикации в ЕС през 2009 и 2010 

година; салмонелозите в ЕС през 2010г.; хранителни инфекции, 

причинени от стафилококи; 

 Проблемите свързани с антимикробната резистентност и 

синдрома на празния кошер при пчелите.  

 
22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

 

 Информации за: 

 

 Риска от храни получени от генетично модифицирани 

микроорганизми, растения и животни;  

 

 Използването на нанотехнологиите в храните; диетичните 

храни; храните третирани с йонизиращи лъчения; храните след 

ядрената авария във Фукушима, Япония; 

 

 Енергийните напитки и действието им върху подрастващия 

организъм; зеараленон-микотоксин; опаковките в контакт с 

храни; Бисфенол А; меламин; акриламид; термично 

обработени мазнини; алкалоиди в макови семена.  

 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

 

 Информации за: 

 

 Засилващата се резистентност към пестициди; анализ на 

установените пестициди в ЕС през 2009г., 2010г. и 2011г.; 

неоникотиноидите като заплаха за екосистемите; рисковете от 

неправилна употреба на пестицидите; вредителя доматен 

молец;  

 

 Организиране на събирането, транспортирането и 

обезвреждането на странични животински продукти в 

държавите - членки.  

 

22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

 

По инициативи на ЦОР и на ръководството на БАБХ са 

проведени срещи с научни експерти и заинтересовани 

организации и лица относно: 

 

 синдрома на празния кошер;  

 

 вредителя доматен молец;  

 

 за или против спешна ваксинация срещу шап;  

 

 проблемите на антимикробната резистентност;  

 

 събирането на данни за зоонозите;  

 

 събирането на данни за химически замърсители. 

 22. 05. 2012г. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Съвместно с Национален диагностичен научноизследователски 

ветеринарномедицински институт е изготвена Национална 

програма за контрол на антимикробната резистентност 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

1 ГОДИНА 
 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА 
  

Участие на ЦОР в създаването на Национална програма за 

борба с доматения молец.  



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

  Българският фокален център на EFSA е основан и стартира своята 

дейност през 2007г.  Първоначално, той е структуриран в Центъра за  

обучение по безопасност на храните, към Националния център по 

опазване на общественото здраве с ръководител доц. д-р Тери 

Врабчева.  

 

 След учредяването на Центъра за оценка на риска при Българската 

агенция по безопасност на храните, Фокалният център преминава от  

Министерството на здравеопазването към  Центъра за оценка на риска. 

 

 През месец февруари 2012г. е подписано споразумение между 

изпълнителния директор на EFSA - г-жа Катрин Ланел и доц. д-р Бойко 

Ликов. 

БЪЛГАРСКИ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA  

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА БЪЛГАРСКИ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР НА EFSA: 
http://focalpointbg.com/  



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР 

1. Да създава и развива национална мрежа с управляващите риска, 

научно-изследователските институти, университетите и заинтересованите 

организации. 

 

2. Да подпомага обмяната на научната информация между EFSA и 

държавите-членки, включваща дейности по оценка на риска и друга 

специфична информация в областта на безопасността на храните. 

 

3. Да подпомага създаването и поддържането на база данни от 

национални научни експерти, свързани с дейностите по оценка на риска в 

хранителната верига. 

 

4. Да популяризира EFSA в България чрез разпространение на брошури, 

поддържане на web-страница на Фокалния център,  организиране на 

научни конференции и работни срещи. 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР 

  Участие в 12-та и 13-та срещa на Фокалните центрове към 

EFSA; 

 

 Разпространяване на актуална информация за събития, 

проекти, предоставени от ЕFSA посредством мрежата от 

национални организации; 

 

 Изготвяне на брошури с актуална информация от EFSA по 

конкретни проблеми (напр. Заключителен анализ на 

епидемията причинена от Escherichia coli O104:H4) 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОКАЛЕН ЦЕНТЪР 

  Актуализиране на Интернет страницата на Фокалния център 

 ( http://focalpointbg.com/) 

 

 

 

  Организиране на настоящата Юбилейна конференция по повод 

на 10-годишнината на EFSA  и една година от създаването на 

Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка 

на риска 



СИГУРНОСТ ВСЕКИ ДЕН 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 36 
  Насърчаване на Организациите по чл. 36 да актуализират 

профила си в базата данни на EFSA; 

 

 Предоставяне на информация за събития, покани за данни и 

обществени поръчки, проекти, месечни доклади от IEP 

(Платформа за обмен на информация между EFSA  и държавите-

членки), брошури на EFSA; 

 

 Проведени са срещи с някои от националните научни 

организации: 

 

Аграрен университет - Пловдив, Институт за изследване и 

развитие на храните - Пловдив, Университет по хранителни 

технологии - Пловдив, Институт по зеленчукови култури - Пловдив 

и Ветеринарномедицински факултет при Тракийския университет - 

Стара Загора.  
 



Благодаря за вниманието!  
 

 
 


