Програма за 13-та научна конференция на Българския контактен център на EFSA
към Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ
,,Наука в условията на COVID-19“
22-ри октомври 2020 г.
Виртуално събитие в електронна среда

Program
13th Scientific conference of the Bulgarian focal point of EFSA
Risk Assessment Center on Food Chain
‘Science in COVID-19’
22nd October 2020
Virtual event in on-line environment

09:00 – 09:30 – Откриване на конференцията и приветствия от министър/зам. министър
на МЗХГ, друг.
Conference opening by Minister/Deputy Minister of agriculture and
greetings (TBC)
09:30 – 10:00 – Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по
хранителната верига през 2020 г. в условията на Covid-19, проф. Георги Георгиев,
Център за оценка на риска по хранителната верига
Main aspects of the work of the Risk assessment center on food chain
in 2020 in Covid-19, prof. Georgi Georgiev, Risk Assessment Center on Food Chain
10:00 – 10:30 – Кризата с корона вирус – икономически аспекти, Румен Гълъбинов
The crisis with the corona virus – economic aspects, Rumen
Galabinov
10:30 – 11:00 – Covid-19: невъзможно вчера, възможност днес?, доц. д-р Любомира
Николаева-Гломб, Национален център по заразни и паразитни болести
Covid-19: Impossible yesterday, an opportunity today?, assoc. prof.
Lubomira Nikolaeva-Glomb, National Center of Infectious and Parasitic Diseases
11:00 – 11:30 – кафе пауза 1
Coffee break 1

11:30 – 12:00 – Дейности и отговорности на БАБХ в условията на пандемията Covid-19,
проф. Паскал Желязков, Българска агенция по безопасност на храните
Activities and responsibilities of the Bulgarian Food Safety Agency
in the conditions of the Covid-19 pandemic, prof. dr. Paskal Zhelyazkov, Bulgarian Food
Safety Agency
12:00 – 12:30 – Как да създадем ваксина срещу SARS-CoV-2, доц. Андрей Чорбанов,
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска Академия на Науките
How to create a vaccine against SARS-CoV-2, аssoc. prof. Andrey
Tchorbanov, The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of
Science
12:30 – 13:00 – Наука и изследвания по време на кризата Covid-19, Стефан Бронзваер,
Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ)
Science and research in times of Covid-19 crisis, Stephan Bronzwaer,
European Food Safety Authority (EFSA)

13:00 – 14:00 – Прекъсване за обяд
Lunch break
14:00 – 14:30 – Актуални възможности по ,,ХОРИЗОНТ 2020‘‘ през 2020 г., Златина
Карова, Министерството на образованието и науката (МОН)
Current opportunities under ‘Horizon 2020’ in 2020, Zlatina
Karova, Ministry of Education and Science
14:30 – 15:00 – Оценка на биологичния риск в хранителната верига при условията на
пандемия от Covid-19, проф. Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, Национален
диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
Biological risk assessment in food chain under the Covid-19
pandemic, prof. Yordan Gogov, Gergana Krumova-Valcheva, National diagnostic and
research veterinary medical institute
15:00 – 15:30 – Промяната в законодателството, относно генно модифицираните
организми, с цел ускоряване на регистрацията на нови ваксини срещу Covid-19
(Регламент (ЕС) 2020/1043), проф. Цвета Георгиева, Национален център по обществено
здраве и анализи
Changes in the legislation on genetically modified organisms to speed
up the registration of new vaccines against Covid-19 (Regulation (EU) 2020/1043), prof.
Tzveta Georgieva, National Center of Publics Health and Analyses

15:30 – 16:00 – Кафе пауза 2
Coffee Break 2
16:00 – 16:30 – Безотпадни технологии в месната индустрия, критерии за качество и
безопасност при оползотворяване странични животински продукти като протеинен
източник, Иван Генчев, Тодор Стоянчев, МЗХГ, Тракийски Университет

Wasteless technologies in the meat industry, criteria for quality and
safety in the utilization of animal by-products as a protein source, Ivan Genchev, MAFF,
Todor Stoyanchev, Trakia University
16:30 – 17:00 – Иницииране на in vitro култура от медицинският вид Mentha piperita L,
Станислава Статева, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово
Initiation of in vitro culture of the medical species Mentha piperita
L, Станислава Статева, Institute of plant genetic resources “Konstantin Malkov” –
Sadovo
17:00 – 17:30 – Управление на отпадъците и отпадното стопанство в условията на Covid19, доц. Ботьо Захаринов, Нов Български Университет
Waste management and waste holding during the Covid-19, assoc.
prof. Botyo Zaharinov, New Bulgarian University
17:30 – Заключителни думи и край на конференцията
Closing words and end of the conference

