
1 
 

Stephan Bronzwaer – European Food Safety Authority 
 

Stef Bronzwaer works at the European Food Safety 

Authority (EFSA), initially on the monitoring of 

antimicrobial resistance and food-borne outbreaks, later to 

lead the scientific cooperation with the Member States, and 

now as EFSA’s Research Coordinator: informing research 

agendas, promoting food research priorities, and 

coordinating EFSA’s research involvement. 

He graduated as medical doctor at the University of 

Amsterdam and completed his PhD at the University of 

Groningen (NL). As a medical doctor he worked shortly at the Social Medical Centre ‘Bukas 

Palad’ in a slum-area near Manila, the Philippines. He then moved to the Infectious disease unit 

of the Istituto Superiore di Sanità in Rome, Italy, where he worked as project manager of an 

EU-project on communicable diseases. 

From 1998 to 2002 he worked in the Dutch National Institute for Public Health and the 

Environment (RIVM), where he helped establish the European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System (EARSS), as project leader. From 2002 to 2005 he worked at the European 

Commission in Luxembourg where he held responsibility for several European surveillance 

networks on communicable diseases and followed the implementation of the Community 

strategy against antimicrobial resistance. 

 

Стефан Бронзваер работи в Европейския орган по безопасност на храните 

(EОБХ). Първоначално работата му е свързана с мониторинга на антимикробната 

резистентност и хранителните взривове, а по-късно ръководи научното сътрудничество 

с държавите членки. В момента е научен координатор на ЕОБХ, като задачите му 

включват: популяризиране на актуалните изследователски програми в областта на 

храните и координиране на участието на ЕОБХ в научни изследвания. 

Стефан завършва медицина в Университета в Амстердам и защитава докторска 

степен в Университета в Гронинген (Нидерландия). Работи за кратко като лекар в 

социалния медицински център „Bukas Palad“ близо до Манила, Филипините. След това 

се премества в Инфекциозното отделение на Висшия институт по здравеопазване в Рим, 

Италия, където работи като ръководител на проекти на Европейския Съюз свързани със 

заразните болести. 

От 1998 г. до 2002 г. работи в Холандския национален институт за обществено 

здраве и околна среда, където помага за създаването на Европейската система за надзор 

на антимикробната резистентност като ръководител на проекта. От 2002 г. до 2005 г. той 

работи в Европейската комисия в Люксембург, където носи отговорност за няколко 

европейски мрежи за наблюдения на заразните заболявания и следи за прилагането на 

стратегия на ЕС срещу антимикробната резистентност. 
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Prof. Georgi Georgiev – Risk Assessment Center on Food Chain 
 

Since November 2018, prof. Georgiev holds the 

position of Director of the Bulgarian Risk Assessment Center 

of Food Chain (RACFCH). Before, at the RACFCH he held 

the position of acting Director of “Risk assessment in the food 

chain” directorate (2017-2018) and of senior scientific fellow 

(2012-2017) working in the areas of animal health and 

welfare, animal reproduction, biological risks associated to 

food, zoonotic diseases and antimicrobial resistance. After his 

post-doctoral degree in veterinary medical sciences, he served 

as a Professor at the National Diagnostic and Research 

Veterinary Medical Institute of Sofia (2008-2012) and he’s currently teaching virology and 

epidemiology at the Veterinary Faculty of the University of Forestry in Sofia. He was appointed 

as a member of the EFSA’s Management Board in July 2020. 

 

От ноември 2018 г. проф. Георгиев заема длъжността директор на Центъра за 

оценка на риска на хранителната верига (ЦОРХВ). Преди това, той заемаше длъжността 

директор на дирекция „Оценка на риска в хранителната верига“ (2017-2018 г.) и старши 

научен сътрудник (2012-2017г.), работещ в областта на здравето и хуманното отношение 

към животните, възпроизводството на животни, биологичните рискове, свързани с 

храните, зоонозните заболявания и антимикробната резистентност. След докторската си 

степен по ветеринарна медицина, той става професор в Националния диагностично-

изследователски ветеринарномедицински институт в София (2008-2012 г.) и в момента 

преподава вирусология и епидемиология във Ветеринарния факултет на 

Лесотехническия университет в София. От юли 2020 г. е избран за  член на управителния 

съвет на ЕОБХ. 
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Assoc. prof. Andrey Tchorbanov – Institute of Microbiology, 

Bulgarian Academy of Science 
 

Assoc. prof. Andrey Tchorbanov graduated at Sofia 

University ‘St. Kliment Ohridski’ in 1992 with a master 

degree in biotechnology. From 1992 to 1998 he worked as a 

scientist, part of a Research and Development Group within 

the Department ‘Bacterial vaccines’ at the National Center of 

Infectious and Parasitic Diseases in Sofia. During the period 

1996-1997 he was a visiting scientist in the Laboratory 

‘Experimental immunology’ at the University of Utrecht, the 

Netherlands. In 2002 he obtained his Ph.D. on ‘Engineered 

and genetically engineered chimeric molecules as antigens. 

Since 2007 he is head of the Laboratory ‘Experimental 

immunology’ within the Stephan Angeloff Institute of 

Microbiology, Bulgarian Academy of Science, and in 2016 he was appointed as a head of the 

Department of Immunology in the same Institute. The main activities of the laboratory of 

Experimental Immunology are study and research of autoimmunity and autoimmune diseases, 

allergy, vaccines and immunomodulators with a focus on the development of new approaches 

for specific suppression of pathological immune cells through genetic engineering and protein 

molecules. 

In addition, through the years the research group of Assoc. prof. Tchorbanov has been 

focused also in development of murine and humanized models of cancer, mainly on glioma and 

stem cell biology and basic mechanism of malignancy. 

 

Доц. Андрей Чорбанов е завършил Софийския университет „Св. Климент 

Охридски‘‘ през 1992 г. с магистърска степен по биотехнологии. От 1992 до 1998 г. е 

част от Група за научноизследователска и развойна дейност в лаборатория „Бактериални 

ваксини“ в Националния център по заразни и паразитни болести в София. През периода 

1996-1997 г. е гост-изследовател в лаборатория „Експериментална имунология“ към 

Университета в Утрехт, Холандия. През 2002 г. защитава докторска дисертация на тема 

„Инженерни и генно инженерни химерни молекули като антигени”. От 2007 г. е 

ръководител на лаборатория „Експериментална имунология“ в Института по 

микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН, а през 2016 г. е назначен за ръководител на 

катедрата по имунология в същия институт. Основните научни интереси на 

лабораторията по експериментална имунология са насочени към автоимунитета, 

автоимунните заболявания, алергиите, ваксините и имуномодулаторите. Работата ѝ е 

фокусирана в разработването на нови подходи за специфично потискане на 

патологичните имунни клетки чрез генетично и протеиново-инженерни молекули при 

автоимунни, алергични, инфекциозни и туморни заболявания. 

Освен това през годините работната група на доц. Чорбанов е фокусирана също и 

в разработване на миши и хуманизирани модели на тумори, главно върху глиомите и 

тяхната биология, както и в базовите механизми на развитието на злокачествените 

заболявания. 
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Assoc. prof. Lubomira Nikolaeva-Glomb – National Center for 

Infectious and Parasitic Diseases 
 

Assoc. Prof. Lubomira Nikolaeva-Glomb is Head of 

the Virology Department at the National Center for 

Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD). She graduated 

as a medical doctor at the Medical University of Sofia, and 

in 1995 acquired a medical specialty in virology. Her PhD 

in virology is from the Stefan Angelov Institute of 

Microbiology of the Bulgarian Academy of Sciences. In 

2012-2104 she was Head of the Department of Virology at 

the latter institute. Since 2014, she has been Head of the 

National Reference Laboratory for Enteroviruses in the Virology Department of NCIPD, and 

since 2016 she has been the Head of the Department. 

 

  Доц. д-р Любомира Николаева-Гломб е завеждащ отдел „Вирусология“ в 

Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), където се намират 6 

национални референтни вирусологични лаборатории. Д-р Любомира Николаева-Гломб 

се дипломира като лекар в Медицински университет – София, а през 1995 г. придобива 

медицинска спеицалност по вирусология. Защитава докторат по вирусология в Институт 

по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН в областта на експерименталната 

химиотерапия на вирусните инфекции. В периода 2012-2104 г. е ръководител на 

департамента по вирусология в същия институт. От 2014 г. е завеждаш Националната 

референтна лаборатория „Ентеровируси“ в отдел „Вирусология“ на НЦЗПБ, а Отдела 

ръководи от 2016 г  
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Prof. Dr. Paskal Zheliazkov - Executive Director of Bulgarian Food 

Safety Authority 
 

    Prof. Zhelyazkov has many years of experience as a head 

of structures with research, diagnostic and analytical activities. 

From 2003 to 2019 he was Director of the National Diagnostic 

Research Veterinary Medical Institute (NDNIVMI) ‘Prof. G. 

Pavlov’, Sofia. From 2009 to 2011 he ran the National Research 

Station for Hunting, Biology and Game Diseases (NRSHBGD), 

Sofia. For more than three years, he has held the post of Deputy 

Director of the National Veterinary Service in Sofia. Since 2007 

he has been a member of the Committee for the Evaluation of 

Veterinary Medicinal Products (CVMP) within the European 

Medicines Agency (EMA) – London. He is a veterinarian by 

education, graduated from the Higher Institute of Zootechnics and 

Veterinary Medicine in Stara Zagora. In 2006 he specialized in 

food safety (HACCP) at USDA – Washington. He speaks English and Russian. Prof. 

Zhelyazkov has over 90 scientific publications and scientific reports.  

 

  Проф. Желязков има дългогодишен опит като ръководител на структури с 

научноизследователска, диагностична и аналитична дейност. От 2013 г. до 2019 година 

е директор на Национален диагностичен научноизследователски 

ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф.  Г. Павлов“, гр. София. От 2009 

г. до 2011 година под негово ръководство е била и Национална научноизследователска 

станция по ловно стопанство, биология и болести по дивеча (ННИСЛСББД), гр. София. 

Повече от три години е заемал поста Зам. Генерален директор на Национална 

Ветеринарномедицинска служба в София. От 2007 година е член на Комитета за оценка 

на ветеринарномедицинските продукти (CVMP) към Европейската агенция за оценка на 

лекарствата (ЕМА)-Лондон. По образование е ветеринарен лекар, завършил е Висшия 

институт по зоотехника и ветеринарна медицина гр. Стара Загора. През 2006 година е 

специализирал  „Безопасност на храните“ (НАССР) в  USDA – Вашингтон. Владее 

английски и руски език. Има над 90 научни публикации и научни доклади. 
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Rumen Galabinov 

 

   Rumen Galabinov was born in 

1966. He graduated at the University of 

National and World Economy (UNWE) with 

master’s degree in Economics. He has 

postgraduate qualifications from Georgetown 

University, Washington, USA (Banking Risk 

Management); St. John’s University; College 

of Insurance and Risk Management, New 

York; Exeter University, England (Banking 

and Finance). He also has professional qualifications in insurance and risk management and 

securities markets from Germany and England. In 2002 he was a Chairman of the Insurance 

Supervision Agency, and in 2003 – a Deputy Chairman of the Financial Supervision 

Commission. He has worked and served on the boards of international banks and insurance 

companies in Bulgaria, Austria, the Netherlands and the USA. He is the author of three books 

and a series of articles in the national press in the field of insurance and finance. He is fluent in 

English and Russian.    

 

  Румен Гълъбинов е роден през 1966 г. Завършил е Университет за национално и 

световно стопанство (УНСС) като магистър по Икономика. Има следдипломни 

квалификации от Университета на Джорджтаун, Вашингтон, САЩ (Банков рисков 

мениджмънт), Университет Сeйнт Джон, Колеж по застрахователен и рисков 

мениджмънт, Ню Йорк, Университета Екситър, Англия (Банки и финанси). Също така, 

притежава професионални квалификации по застрахователен и рисков мениджмънт и 

пазари на ценни книжа от Германия и Англия. През 2002 г. е бил председател на 

Агенцията по застрахователен надзор, а през 2003 г. – зам.-председател на Комисията по 

финансов надзор. Работил е и е членувал в управителните съвети на международни банки 

и застрахователни компании от България, Австрия, Холандия и САЩ. Автор е на три 

книги и поредица от статии в националната преса в областта на застраховането и 

финансите. Владее отлично английски и руски език. 


