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 диагностичноизследователски 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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Ivan Savov - Chairman of the European Risk Policy Institute
Chairman of the European Risk Policy Institute.
Fellow of the Australian Risk Policy Institute.
Member of the International Accreditation Forum Technical
Committee.
A-Liaison Member Representative at ISO/CASCO.
Focus on Strategic Leadership, Global Risk Policy, Cybersecurity,
Food Security Data Privacy, Fraud and Counterfeiting, IP Crime,
Standardization, Accreditation, Certification. LinkedIn Profile:
ivan-savov-erpi

Председател Европейски институт за риск политика.
Член-кореспондент Австралийски институт за риск политика.
Член на Техническия комитет на Международния акредитационен форум.
А-Liaison представител в ISO/CASCO.
Фокус върху Стратегическо лидерство, Глобална риск политика, Кибер сигурност,
хранителна сигурност, Защита на личните данни, Борба с измами и фалшификации,
Престъпления в интелектуалната собственост, Стандартизация, Акредитация,
Сертификация. LinkedIn Profile: ivan-savov-erpi
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Gorgias Garofalakis – Engagement and Cooperation Unit, EFSA
Gorgias Garofalakis is a Chemical Engineer with a PhD in
Food Science. He joined EFSA in 2020 as an Officer in the
Engagement and Cooperation Unit, where he now works on advancing
the framework for scientific cooperation and partnership initiatives in
the Risk Assessment community.
Before joining EFSA, in the period between 2011 and 2020, he
served as an Officer in the Directorate for Nutrition Policy and
Research of the Hellenic Food Authority. There, among others, he
worked on the development of cross-actor cooperation actions in the
area of food safety, risk assessment and science communication. He was member of the Greek
EFSA Focal Point team. Between 2016 and 2018, he was a member of the advisory platform of
the General Secretariat for Research and Technology, which provided support in the
identification of research priorities in the areas of agri-food and nutrition.
Prior to that, he worked in the Food Industrial Research and Technological Development
Company – initially as a consultant and later on as Director of the Department of Consulting
services – providing scientific and technological support to the food industry, including
innovation, knowledge and technology transfer advice, support in linking with the research
community and developing research projects, advice on food law, training, etc.
Горгиас Гарофалакис е инженер-химик с докторска степен по хранителни науки.
Присъединява се към EFSA през 2020 г. като служител в Отдела за ангажираност и
сътрудничество, където работи за подобряване на рамката за научно сътрудничество и
партньорски инициативи в областта на оценка на риска.
Преди да се присъедини към EFSA, в периода между 2011 и 2020 г., е служител в
Гръцкия орган по безопасност на храните, където работи върху разработването на мерки
за сътрудничество между различни заинтересовани лица в областта на безопасността на
храните, оценката на риска и научната комуникация. По това време е член на гръцкия
екип на контактния център на EFSA. Между 2016 и 2018 г. той е член на консултативната
платформа на Генералния секретариат за научни изследвания и технологии, която
предоставя подкрепа при определянето на приоритетите на научните изследвания в
областта на аграрната промишленост, хранително-вкусовия сектор и храненето.
Преди това е работил в компания за технологично развитие и изследвания в
хранителната индустрия – първоначално като консултант, а по-късно като директор на
отдела за консултантски услуги – предоставяйки научна и технологична подкрепа на
хранителната индустрия, включително иновации, знания и трансфер на технологии,
подкрепа при свързване с изследователската общност и разработване на изследователски
проекти, съвети относно законодателството в областта на храните, обучение и др.
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Eng. Gergana Kabaivanova – Foundation Manager at Localfood.bg
Eng. Gergana Kabaivanova is an initiator of the first
farmers' markets in the big cities of Bulgaria. She is a leading
expert
in
the
local
food
marketing, manages development projects for local markets
and rural tourism in several regions of the country and
advises some of the best restaurants focused on the revival of
Bulgarian taste and culinary traditions. She is a member of
the Ministry of Agriculture, Food and Forestry working
groups on policies for the small-scale farmers and food
producers.
She has a master's degree in "Technology of vegetable oils" at the University of Food
Technology in Plovdiv and has many years of experience as a marketing manager for several
food and cosmetic companies. For the last 10 years she has been managing the activities of the
Localfood.bg Foundation.
Инж. Гергана Кабаиванова е инициатор на първите фермерски пазари в големите
градове на България. Тя е водещ експерт по маркетинг на местните храни, ръководи
проекти за развитие на местни пазари и селски туризъм в няколко региона на страната и
консултира някои от най-добрите ресторанти, фокусирани върху възраждането на
българския вкус и кулинарни традиции. Член е на работни групи по политиките за
малките фермери и производители на храни към Министерството на земеделието,
храните и горите.
Тя е магистър по „Технология на растителните масла“ в Университета по
хранителни технологии в Пловдив и има дългогодишен опит като маркетинг мениджър
в няколко хранителни и козметични компании. През последните 10 години тя ръководи
дейността на Фондация Localfood.bg.
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Academician ATANAS ATANASSOV
The scientific activity of Acad. Atanasov is closely
connected with the development of genetic biotechnologies
and plant genomics in Bulgaria. He is an internationally
recognized scientist – a member of the Ukrainian, Russian and
Romanian academies of agricultural sciences, Doctor Honoris
Causa of the University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania and the
Agricultural Academy, in Bulgaria. He has been awarded with
numerous international prizes, honorable diplomas and
certificates.
The scientific works of Acad. Atanasov have been
published in over three hundred articles in prestigious
Bulgarian and foreign journals and have been cited over three thousand times. He has presented
hundreds of papers and posters at conferences and symposia; there are published textbooks,
scientific collections, books, numerous brochures and newsletters.
He has extensive teaching experience in several universities in Bulgaria and is the head
of dozens of graduates and PhD students from the country and abroad.
He has held a number of executive positions, founder and director of the Institute of
Genetic Engineering, SAA, Kostinbrod. He is the coordinator of the plant biotechnology
program for Bulgaria and the Balkan region.
He is one of the founders and co-manager of AgroBiotech Park and Joint Genomic
Center at Sofia University "St. Cl. Ohridski ”. He is a member of a number of governing and
scientific councils and commissions at national and international level.
Научната дейност на акад. Атанасов е тясно свързана с развитието на генетичните
биотехнологии и на геномиката на растенията у нас. Той е международно признат учен
– член на Украинската, Руската и Румънската академии на селскостопанските науки,
Doctor Honoris Causa на Университета по земеделски науки и ветеринарна медицина,
Клуж-Напока, Румъния и на Селскостопанската академия, България. Удостоен е с
множество международни награди, почетни дипломи и грамоти.
Научните трудове на акад. Атанасов са публикувани в над триста статии в
престижни български и чуждестранни списания и са цитирани над три хиляди пъти.
Представил е стотици доклади и постери на конференции и симпозиуми; има издадени
учебни ръководства, научни сборници, книги, множество брошури и бюлетини.
Има богат преподавателски опит в няколко висши учебни заведения в България като
е и ръководител на десетки дипломанти и докторанти от страната и чужбина.
Заемал е редица ръководни длъжности, създател и директор на Института по
генетично инженерство, ССА, Костинброд. Координатор е на програмата по растителни
биотехнологии за България и Балканския регион. Той е един от основателите и
съуправител на АгроБиотех Парк и Съвместен Геномен Център към СУ „Св. Кл.
Охридски”. Член е на редица управителни и научни съвети и комисии на национално и
международно равнище.
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Adelina Stoyanova – Ministry of agriculture, food and forestry
Mrs. Adelina Stoyanova has graduated with a
master's degree in Finance in 1997 and then has
specialized in Banking, both from the University of
National and World Economy, Sofia. She has completed/
attended different trainings and courses at prestigious
institutes such as The Royal Institute of Public
Administration, London, United Kingdom, The Lower
Saxony State Office for Consumer Protection and Food
Safety (LAVES), Federal Republic of Germany and The
European Institute of Public Administration (EIPA).
Since 2011 Mrs. Stoyanova is a certified internal
auditor in the public sector as well as a part-time lecturer
at The Institute of Public Administration, Sofia. She has participated in international projects
in the field of control and traceability of the food chain as a coordinator and in the foundation
of the information system "One Health". From 1997 till 2014 she worked for the National
Veterinary Services and the Bulgarian Food Safety Agency (BFSA) where she played a
significant role in the establishment of the information systems related to the traceability of
animals as part of the food chain. From 2011 till 2014 she managed a directorate at the BFSA.
Mrs. Stoyanova currently holds the position of Director of Direct Payments Directorate,
Ministry of Agriculture, Food and Forestry, Sofia. She is a member of the Working Party on
Horizontal Agriculture Questions and the Working Party on Financial Agricultural Questions
(AGRIFIN) at the Council of the EU.
Аделина Стоянова е завършила Университета за национално и световно
стопанство – София през 1997 година с магистърска степен по Финанси и допълнителна
специализация по Банково дело. Преминала е специализации и обучения в Института по
международна публична администрация в Лондон, Обединеното Кралство, както и в
Държавна Агенция на Долна Саксония за защита на потребителите и безопасността на
храните (LAVES) – Федерална Република Германия. Участвала е в обучения
организирани от Европейския институт по публична администрация.
От 2011 година е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор, както и
хоноруван преподавател в Института по публична администрация. Участвала е като
координатор в международни проекти в областта на контрола и проследимостта на
хранителната верига и създаването на информационната система „Едно здраве“. От 1997
до 2014 година работи за Националната ветеринарномедицинска служба и Българската
агенция по безопасност на храните. Участвала е в създаването на информационните
системи, свързани с проследимостта на животните, като част от хранителната верига,
като през периода от 2011 до 2014 година е била директор на дирекция в БАБХ.
Понастоящем заема длъжността директор на дирекция „Директни плащания“ към
Министерството на земеделието, храните и горите. Член е на работните групи по
хоризонтални и финансови въпроси към Съвета на Европейския съюз в Брюксел.
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