РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Българска агенция по безопасност на храните
Пресцентър

Работно посещение на експерти от БАБХ в Тбилиси, Грузия, в изпълнение на
съвместен проект между България-САЩ-Грузия на тема „Изграждане и укрепване на
капацитета на Националната агенция по храните на Грузия за оценка и управление на риска“

В периода 13-17 февруари 2017 г. се състоя второ работно посещение на експерти от
Българска агенция по безопасност на храните към МЗХ в Тбилиси, Грузия, в изпълнение на
дейност 1 “Оценка на административния капацитет на Националната Агенция по храните на
Грузия” от съвместен проект между България-САЩ-Грузия.

Посещението е организирано в рамките на споразумението за сътрудничество
между България-САЩ-Грузия, подписано на 26 септември 2016 г., с което бе поставено
началото на взаимно сътрудничество.

Срещата се проведе в агенцията по безопасност на храните на Грузия в присъствието
на д-р Демна Келая, главен ветеринарен инспектор на Република Грузия, д-р Лаша
Авалиани, заместник главен ветеринарен инспектор, д-р Зураб Зурашвили, ръководител на
отдел „Международно сътрудничество“ и експерти от грузинската ветеринарна служба и
дирекция „Безопасност на храните“, които подчертаха важността на настоящото
сътрудничество. Визитата протече в атмосфера на открита дискусия между партньорите, по
теми и проблеми свързани със здравеопазване на животните, безопасността на храните и
оценка на риска. По време на посещението беше организирана визита на месодобивно
предприятие за споделяне на практически опит в реално време. В заключение бяха
набелязани теми за бъдещо сътрудничество в приоритетни области.

Екипът от българска страна беше в състав: д-р Георги Чобанов – директор на
дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“,
д-р Цвятко Александров и д-р Александра Митева - дирекция “Здравеопазване и хуманно
отношение към животните и контрол на фуражите“, д-р Росен Малчев – дирекция “Контрол
на храните“, Петя Блажева и д-р Лиляна Полихронова – дирекция „Европейска

координация, международно сътрудничество и проекти“ на Българска агенция по
безопасност на храните.

Целта на взаимното сътрудничество е експертно и техническо подпомагане на
Агенцията по храните на Грузия за оценка на риска и управление на риска в областта на
здравеопазване на животните и безопасността на храните и прилагане на стандартите на ЕС
във връзка с поетите ангажименти в рамките на Споразумението за дълбока и всеобхватна
зона за свободна търговия между ЕС и Грузия.
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