
 

 
 
 

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на 
служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен” се финансира по 

Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 
бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 
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ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ХРАНИТЕ - ПЛЕВЕН 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.019-0008 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ /ОДБХ/ - 

ПЛЕВЕН“ 

 

по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално 
управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” се изпълнява съгласно Договор 
№ BG05SFOP001-2.019-0008-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация“. 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
  
Проектът цели подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ОДБХ, чрез 
предоставяне на достъп до високо качествено обучение и осигуряване на възможности за учене в 
процеса на работа в системата на териториалната администрация.  
 
Проектът е насочен към организиране и провеждане на специализирани присъствени обучения в 10 
бр. тематични направления в сферата на дейност, компетенциите и правомощията на ОДБХ, а именно: 
- контрол върху безопасността и качеството на суровините, храните, материалите и предметите 
предназначени за контакт с храни, предприятията за преработка на странични животински продукти; 
- контрол върху ветеринарномедицинската дейност в областта на здравеопазването на животните и 
хуманното отношение към животните /вкл. по време на клане и транспорт/; 
- фитосанитарен контрол и контрол на продукти за растителна защита. 
 
В рамките на проекта, общо 181 бр. служители ще преминат успешно обучение с получен сертификат. 
 
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ: 
Дейност 1: Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Системата SI - 
величини и единици" 
 
Дейност 2: Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Пробовземане на 
храни и напитки" 
  
Дейност 3: Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Осигуряване на 
безопасни условия на труд за органи за контрол" 
 
Дейност 4. Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Официален контрол 
при приема, съхранението и преработката на сурово мляко" 
 



 

 
 
 

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на 
служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен” се финансира по 

Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 
бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 
 
 

2 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 
ХРАНИТЕ - ПЛЕВЕН 

Дейност 5. Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема "Африканска чума по 
свинете" 
Дейност 6. Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Ликвидиране на 
огнище на заразно заболяване в животновъден обект" 
 
Дейност 7. Организиране и провеждане на Специализирано обучение на тема: "Превенция, контрол и 
ерадикация на Спонгиформни енцефалопатии (СЕГ)" 
 
Дейност 8. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Контрол на торове" 
  
Дейност 9. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Контрол на употребата 
на продукти за растителна защита (ПРЗ)" 
  
Дейност 10. Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: "Фитосанитарен 
контрол" 
 
 
 
ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: 
Проведени специализирани обучения за служителите на 3 отдела: „Здравеопазване на животните“, 
„Контрол на храните“, „Растителна защита“.  
 
Общ брой обучени служители на ОДБХ: 181 
Общ брой служители, успешно преминали специализирано обучение: 181 
Общ брой служители, получили сертификат: 181 
 
 

Срок за изпълнение: 18 месеца 

Дата на стартиране: 27.05.2020 

Дата на приключване: 27.11.2021 

 

Обща стойност на проекта: 77 368.94 лева 

Финансиране от ЕС /ЕСФ/: 65 763.60 лева 

Национално финансиране: 11 605.34 лева 


