
  Финансиран от Европейска изпълнителна 

  Европейския съюз агенция за здравеопазване и 

цифрови технологии 

(HaDEA) 

 

 

НОВИНА ЗА ПРОЕКТ 

„Събиране и докладване на данни за продажбата и употребата на 

антимикробни средства при животни в България за периода 2022-2027 г.“  

SMP-FOOD-2022-AMRtool-AG-IBA 
 

Българска Агенция по безопасност на храните подписа договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програма Single Market Programme (SMP) Food – 

„Изпълнение на събирането и докладването на данни за продажба и употреба на 

антимикробни средства при животни за периода 2022-2027 г. (SMP-FOOD-2022- AMRtool), 

управлявана от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация 

(HaDEA) към Европейската комисия. 

Българска Агенция по безопасност на храните е бенефициент по проекта, чиято цел е: 

 Наемане на персонал, за да се подпомогнат събирането и докладването на данни за 

продажбите и употребата на антимикробни средства при животни, както следва:  

 един ИТ специалист и двама администратори за периода 2023—2025 г., и  

 един ИТ специалист и един администратор за периода 2026— 2028 г. 

 
Очаквани резултати: 

 Да бъде нает един IT специалист и двама експерти за периода 2023-2025 г.; 

 Да бъде нает един IT специалист и един експерт за периода 2026-2028 г.; 

 Ще се разработи и поддържа стандартизиран инструмент за събиране на данни и база 

данни за обема на продажбите и употребата на антимикробни ВМП, включително 

идентифициране на подходящи източници на данни и доставчици на данни за 

употребата на антимикробни средства; 

 Да се създаде възможност за преглед, проследяване, контрол, валидиране и анализ на 

данни, както и възможност за автоматизирано предаване на данни към външни 

системи на национално и международно равнище; 

 Да бъдат събрани представителни и валидирани данни, позволяващи точна оценка на 

употребата на антимикробни агенти; 

 Да бъде постигнато съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/6, 

Делегиран регламент (ЕС) 2021/578 на Комисията от 29 януари 2021 г. и Регламент за 

изпълнение (ЕС) 2022/209 на Комисията от 16 февруари 2022 г. за допълнение на 

Регламент (ЕС) 2019/6. 

Началната дата за стартиране на проекта е 01.03.2023 година, който ще продължи 72 месеца. 

Обща стойност на БФП: 414 166,65 EUR 


