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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Покана за заявяване на интерес за членство в групите от научни експерти и Научния комитет на 
Европейския орган за безопасност на храните 2023 г. — Парма, Италия (EFSA/E/2023/01)

(2023/C 39 A/01)

Краен срок за изпращане на заявления: 3 април 2023 г., 23:59 ч. (местно време).

Текстът на настоящата покана може да се намери на всички официални езици на ЕС в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Вие сте мотивиран учен, който търси промените и иска да допринесе за опазването на общественото здраве в Европа? Искате 
ли да впрегнете страстта си към науката в работа за водещото място за оценка на риска за безопасността на храните в Европа?

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими и прозрачни научни становища на политиците, 
за да се гарантира безопасността в рамките на цялата хранителна верига — от фермата до трапезата. Научните становища на 
ЕОБХ са резултат от работата на нашите експерти и сътрудничеството с национални и международни партньори, както и от 
открит диалог с обществото. Те допринасят за опазването на здравето на хората, животните и растенията, както и за 
опазването на околната среда.

Да бъдете член на една от групите от научни експерти или на Научния комитет на ЕОБХ, означава да работите заедно с някои 
от най-добрите експерти в Европа, да развивате научната си кариера и да създавате контакти. Вашите научни становища могат 
да бъдат важни за здравето на европейските потребители и за бъдещето на Европа.

Настоящата покана е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет (НК) или в някоя 
от десетте (10) групи от научни експерти на ЕОБХ, а именно: „Здраве на животните и хуманно отношение към тях“ (AHAW), 
„Биологични опасности“ (BIOHAZ), „Замърсители в хранителната верига“ (CONTAM), „Добавки и продукти или вещества, 
които се използват в животинските фуражи“ (FEEDAP), „Генетично модифицирани организми“ (GMO), „Хранене, нови храни 
и алергени в храните“ (NDA), „Защита на растенията“ (PLH), „Продукти за растителна защита и остатъчните вещества от тях“ 
(PPR), „Хранителни добавки и ароматизанти“ (FAF), „Материали, които влизат в контакт с храни, ензими и спомагателни 
средства за обработка“ (CEP).

ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЕОБХ е агенция на Европейския съюз (ЕС) и е неразделна част от системата на ЕС за безопасност на храните.

Безопасността в хранителната верига от фермата до трапезата е в същността на ЕОБХ. ЕОБХ допринася за опазването на 
здравето на човека, като взема предвид здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и 
околната среда.

ЕОБХ се ръководи от следните ценности при изпълнението на всички свои дейности:

— Отлични постижения

— Независимост

— Откритост
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https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/scientific-committee?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/ahaw?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/biohaz?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/contam?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/feedap?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/gmo?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/nda?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/plh?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/ppr?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/faf?etrans=bg
https://www.efsa.europa.eu/bg/science/scientific-committee-and-panels/cep?etrans=bg


— Отчетност

— Сътрудничество.

През 2021 г. влезе в сила изменение на учредителния регламент на ЕОБХ (1), т.нар. регламент за прозрачност, с което се 
увеличиха задълженията на ЕОБХ към гражданите на ЕС. Развитието на политики в рамките на ЕС, като например действията 
по Европейския зелен пакт и по-специално стратегията „От фермата до трапезата“, стратегията за устойчивост в областта на 
химикалите и стратегията за биоразнообразие, ще определят фокуса на дейностите на ЕОБХ през следващите години. Важната 
роля на ЕОБХ за съобщаване на риска беше допълнително разширена, което ще доведе до адаптиране на начина, по който 
ЕОБХ ще съобщава за риска през следващите години. Освен това глобалната пандемия SARS-CoV-2 наложи на ЕОБХ да се 
адаптира към нови начини на работа.

В този контекст през юни 2021 г. ЕОБХ изготви своята Стратегия 2027 (2). В нея се посочва как ЕОБХ възнамерява да реагира 
на променящата се среда (като цифрова трансформация, капацитет за посрещане на нововъзникващи нужди и координирана 
подкрепа за програмата за устойчивост на ЕК), като се описва добавената стойност, която тя предлага на своите клиенти, 
партньори, заинтересовани страни и обществеността като цяло.

Стратегическите цели на ЕОБХ, изложени в Стратегия 2027 на ЕОБХ, са, както следва:

1. предоставяне на надеждни научни становища и съобщаване за рисковете от фермата до трапезата;

2. осигуряване на готовност за бъдещи нужди от анализ на риска;

3. овластяване на хората и осигуряване на организационна гъвкавост.

Допълнителна информация за ЕОБХ можете да намерите на адрес https://https://www.efsa.europa.eu/bg

ГРУПИ ОТ НАУЧНИ ЕКСПЕРТИ И НАУЧЕН КОМИТЕТ НА ЕОБХ

Научният комитет и групите от научни експерти отговарят за изготвянето на научните становища и съвети на ЕОБХ, които 
подпомагат управляващите риска при вземането на решения и осигуряват стабилна основа за европейските политики. Тези 
научни документи се публикуват в EFSA Journal (Вестник на ЕОБХ) — месечно издание, индексирано в библиографските 
бази данни (напр. CAB Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, ISI Web of Knowledge), имащи отношение към 
работата на ЕОБХ.

Членовете на Научния комитет и групите от научни експерти на ЕОБХ се назначават за срок от пет (5) години.

Можете да направите справка в ПРИЛОЖЕНИЕ I (3), публикувано на уебсайта на ЕОБХ, за да се запознаете с подробното 
описание на компетенциите на Научния комитет и на групите от научни експерти.

ЧЛЕНОВЕ НА ГРУПИТЕ ОТ НАУЧНИ ЕКСПЕРТИ И НАУЧНИЯ КОМИТЕТ НА ЕОБХ

ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта на безопасността на храните и фуражите, 
здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда, които действат като 
независими специалисти с цел да предоставят на институциите и държавите — членки на Европейския съюз, научни 
консултации от най-висок стандарт.

Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти се подбират и назначават в съответствие с учредителния 
регламент на ЕОБХ и правилата (4) на Органа. В тези правила са описани подробно организацията, сроковете и критериите на 
процедурите за подбор и назначаване и кандидатите могат да се запознаят с тях за повече информация.
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(1) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи 
и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно безопасността на храните (OB L 31, 1.2.2002 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕС) 
2019/1381 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на 
ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) 
№ 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО (OB L 231, 
6.9.2019 г., стр. 1).

(2) https://op.europa.eu/webpub/efsa/strategy-2027/en/#%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B00
(3) https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf
(4) Правилник за прилагане на Управителния съвет на ЕОБХ, определящ правилата за подбор, назначаване и работа на Научния комитет, 

групите от научни експерти и техните работни групи:
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/paneloperation.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R1381
https://op.europa.eu/webpub/efsa/strategy-2027/en/
https://https://www.efsa.europa.eu/bg
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/paneloperation.pdf
https://op.europa.eu/webpub/efsa/strategy-2027/en/
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/paneloperation.pdf


Всяка група от научни експерти включва между 11 и 21 научни експерти в зависимост от планираното работно натоварване 
и необходимия експертен опит за съответния мандат. Научният комитет е съставен от председателите на десетте (10) групи от 
научни експерти и шестима (6) други научни експерти, които не членуват в нито една от групите от научни експерти. Всички 
тези експерти си сътрудничат с ЕОБХ независимо от каквото и да е външно влияние и не представляват становището на 
държава членка, на своите работодатели, нито на която и да е друга организация.

Работни групи

Всяка група от научни експерти се подпомага от различни работни групи, които са създадени, за да извършват необходимата 
подготвителна работа за конкретните мандати или регулирани продуктови области. Работните групи обикновено се 
председателстват от експерти от групите от научни експерти и по правило включват експерти по конкретни теми, както и 
експерти по изслушване, за да се гарантира наличието на необходимите научни квалификации за извършване на 
подготвителната работа, която след това се разглежда от групата от научни експерти.

Отговорности

Научният комитет и всяка група от научни експерти имат специални мандати (вж. ПРИЛОЖЕНИЕ I), които оказват влияние 
върху естеството на работата им. Като цяло на членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти се възлагат 
следните основни отговорности:

— своевременна подготовка, обсъждане и приемане на научно обосновани становища, ръководни документи и изявления на 
групата(ите) от научни експерти и/или на Научния комитет и свързани дейности на работните групи;

— осигуряване на съгласуваността на подходите на ЕОБХ за научни оценки, работа в тясно сътрудничество с другите групи 
от научни експерти и Научния комитет;

— гарантиране на спазването на специфичните за сектора и на хоризонталните ръководни документи на ЕОБХ и съответното 
законодателство на ЕС;

— принос за хармонизиране на научните оценки в рамките на съответните организации на ЕС и държавите членки.

Степента на необходимия принос на членовете на експертната група варира в зависимост от сложността на научните 
резултати, които трябва да бъдат постигнати. Когато работните групи, персоналът на ЕОБХ или външни изпълнители са 
извършили задълбочена подготвителна работа, ролята на експертните групи е да прегледат проектните резултати и да ги 
приемат.

От членовете на групите от научни експерти/Научния комитет се очаква да сътрудничат, да са с висока степен на 
професионална етичност и лоялност и да насърчават иновациите при изготвянето на оценки на риска за ЕОБХ.

Членовете на Научния комитет и групите от научни експерти могат да бъдат избирани за председател, заместник-председател 
на Научния комитет/групите от научни експерти или на техните работни групи, или да бъдат определяни за докладчици на 
работни групи.

Условия на труд и възнаграждения

От членовете на групите от научни експерти и на Научния комитет ще се изисква да присъстват на около шест (6) до десет 
(10) пленарни заседания годишно, което прави общо около десет (10) до двадесет (20) дни заседания годишно.

Около една трета от заседанията в рамките на една година се организират с лично присъствие (5), основно в офисите на ЕОБХ 
в Парма, Италия. Около две трети от заседанията се организират онлайн.

Заседанията се провеждат на английски език и работните документи са на английски език — работния език на ЕОБХ.

Като част от ангажимента на ЕОБХ за отвореност и прозрачност някои пленарни заседания на групите от научни 
експерти/Научния комитет са открити за наблюдатели и/или се излъчват на живо по интернет.
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(5) На експертите, които поради основателни причини не могат да присъстват на заседанието, може да бъде предложена възможността да 
се включат в него онлайн.

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf


От членовете се очаква да присъстват и да вземат активно и своевременно участие в заседанията на групите от научни 
експерти/Научния комитет, на които се разглеждат, обсъждат и приемат становища, мнения или ръководни документи.

Участието и активният принос на заседанията на групите от научни експерти/Научния комитет изискват подготвителна 
работа, включително предварително четене, разглеждане и в някои случаи — изготвяне на документи. Очаква се 
подготвителната работа да включва поне един (1) ден работа за заседание от един (1) ден.

ЕОБХ ще следи, документира и извършва оценка на участието и приноса на членовете на групите от научни 
експерти/Научния комитет.

На членовете на групите от научни експерти/Научния комитет се предлагат модули за обучение и учебни материали относно 
методологиите, ръководните документи и практиките на ЕОБХ за оценка на риска.

В съответствие със своите финансови правила ЕОБХ ще компенсира експертите за извършената работа чрез предоставяне на 
обезщетения, които покриват подготовката и участието в заседания (както физически, така и онлайн). ЕОБХ поема също така 
пътните разходи, разходите за настаняване и дневните надбавки на експертите, когато те пътуват до офисите на ЕОБХ. 
Подробна информация е предоставена в Ръководството на ЕОБХ за компенсации на експертите (6).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кандидатите трябва да попълнят и подадат заявленията си онлайн на уебсайта на ЕОБХ на адрес https://careers.efsa.europa. 
eu/Expert

За да участват, кандидатите трябва да си създадат профил в сайта за кариери на ЕОБХ, освен ако вече нямат такъв. Експертите, 
които вече работят за ЕОБХ, трябва да използват съществуващия си профил в ЕОБХ и данните си за вход, за да кандидатстват.

От кандидатите се изисква да посочат във формуляра за кандидатстване за коя група от научни експерти кандидатстват, коя 
отговаря най-добре на сферата, в която имат експертен опит (можете да направите справка в ПРИЛОЖЕНИЕ I). Всеки 
кандидат може да посочи повече от една група/Научния комитет като втори избор, ако техните области на компетентност 
попадат в обхвата на повече от една група от научни експерти и/или на Научния комитет.

Кандидатите се приканват да попълнят формуляра си за кандидатстване на английски език и следва да обмислят внимателно 
критериите и необходимите експертни познания, когато подготвят кандидатурите си.

Формулярът за кандидатстване съдържа специални раздели и въпроси, които имат за цел да се оцени пригодността на 
кандидата за длъжността. Кандидатите трябва задължително да попълнят всички раздели на формуляра за кандидатстване, 
като предоставят необходимата информация и доказателства, тъй като това ще създаде базата за тяхната оценка.

Единственият начин за подаване на кандидатури е онлайн чрез сайта за кариери на ЕОБХ (7). След подаване на заявлението 
кандидатите автоматично получават потвърждение за получаването му на посочения във формуляра за кандидатстване 
имейл. Кандидатите трябва да се уверят, че в заявлението си за кандидатстване са посочили точен адрес на електронна поща, 
тъй като това ще бъде единственото средство за кореспонденция във връзка с процедурата за подбор. След подаването на 
заявлението кандидатите имат достъп до него и могат да го променят до крайния срок за кандидатстване.

Заявленията за кандидатстване ще се считат за валидни само при подаване на правилно попълнен онлайн формуляр за 
кандидатстване в системата преди изтичане на крайния срок. Проектокандидатури, които не са подадени чрез системата до 
изтичането на крайния срок, или подаване на общ профил вместо специалния формуляр за кандидатстване не се разглеждат.

Настоятелно препоръчваме на кандидатите да не изчакват последните няколко дни преди крайния срок за подаване на 
заявления, тъй като усиленият трафик в интернет или проблеми с интернет връзката могат да им попречат да подадат 
заявлението си навреме.

Всички кандидати ще бъдат информирани по електронна поща относно резултата от процедурата за подбор.
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(6) Ръководство на ЕОБХ за компенсации на експертите:
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf

(7) https://careers.efsa.europa.eu/Expert

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/Expert
https://careers.efsa.europa.eu/Expert
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/Expert
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/Experts_compensation_guide.pdf
https://careers.efsa.europa.eu/Expert


ЕОБХ си запазва правото да проведе във всеки етап онлайн събеседване и да провери заявленията на кандидатите за членство 
по отношение на документите и удостоверенията, за да потвърди точността и истинността на заявленията.

Личните данни, които ЕОБХ изисква от кандидатите, и всякакви други лични данни на кандидатите се обработват в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (8).

Целта на обработката на данните е осъществяване на управление на заявленията за кандидатстване за членство в групите от 
научни експерти и Научния комитет на ЕОБХ.

Уведомлението за защита на личните данни относно процедурите на подбор и набиране на персонал на ЕОБХ е достъпно на 
уебсайта:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/TMTdataprocessing.pdf

Данни за връзка

За технически въпроси или проблеми, свързани с формуляра за кандидатстване, се свържете с бюрото за обслужване на ЕОБХ 
на адрес servicedesk@efsa.europa.eu.

За въпроси, свързани с процедурата на подбор и назначаване, се свържете с отдела за подбор на служители на ЕОБХ на адрес 
selection.experts@efsa.europa.eu.

ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ

В своите процедури за подбор ЕОБХ прилага принципите на прозрачност, справедливост и недискриминация.

ЕОБХ си запазва правото да се консултира с трети страни относно професионалния опит на кандидатите и относно 
достоверността на информацията, декларирана от кандидатите в тяхното заявление.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване:

1. гражданство на държава — членка на Европейския съюз (ЕС), на държава от Европейската асоциация за свободна 
търговия (ЕАСТ) или на страна кандидатка за членство в ЕС. Могат да кандидатстват и експерти от трети държави, но 
техните кандидатури за членство в групите от научни експерти/Научния комитет ще бъдат разглеждани само ако сред 
гражданите на държавите от ЕС, ЕАСТ или на страните кандидатки за членство в ЕС не може да се намери специалист с 
необходимото равнище на експертни знания.

2. Задълбочени познания по английски език (еквивалент на ниво C1 или по-високо съгласно ОЕРР: Общата европейска 
референтна рамка за езиците (9)).

3. образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне четири (4) години, 
удостоверена с диплома, в една от следните области: селско стопанство, биохимия, биоинформатика, биология, 
биометрия, биотехнологии, химия, хранителна експозиция, екология, епидемиология, наука за храните, технология на 
храните, генетика, здраве и безопасност на храните, медицина, науки за живота, математика, микробиология, 
молекулярна биология, естествени науки, хранене, фармация, обществено здраве, статистика токсикология, ветеринарна 
медицина или сходни области.

4. най-малко седем (7) години професионален опит (10), свързан с обхвата на групата от научни експерти/Научния комитет 
на ЕОБХ, придобит след получаване на изискваната диплома за образование.
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(8) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/Е (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).

(9) https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global- 
scale

(10) Професионалният опит се взема предвид от датата, на която лицето е изпълнило минималните образователни изисквания за 
допустимост. Всеки период от време може да бъде отчитан само веднъж (за да се считат за допустими, периодите на обучение или 
професионален опит, които трябва да бъдат взети предвид, не трябва да се припокриват с други периоди на обучение или 
професионален опит). Професионалната дейност, която е извършвана на непълно работно време, се изчислява пропорционално въз 
основа на удостоверения процент от отработените часове на пълно работно време. Платените стажове се считат за професионален 
опит. Започнати/завършени докторантури в област, свързана с обхвата на ЕОБХ, могат да се считат за професионален опит.

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/TMTdataprocessing.pdf
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale


5. Активна научна дейност, доказана с авторство/принос през последните пет (5) години, на поне пет (5) от следните 
видове научни документи:

— научни публикации (авторство) в рецензирани международни списания, публикувани на английски език, в област(-и), 
свързана с обхвата на всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на научните 
публикации;

И/ИЛИ

— научни оценки (11) (авторство/принос) на национално/международно равнище в област(-и), свързана с обхвата на 
всяка група от научни експерти/Научния комитет на ЕОБХ, документирани в списък на извършените оценки/свързани 
научни доклади.

Критерии за подбор

За да се оцени нивото на научни познания, заявленията, които отговарят на изискванията за допустимост, ще бъдат 
подложени на сравнителна оценка, извършвана на базата на посочените по-долу критерии за подбор.

Всяко отговарящо на условията заявление ще бъде оценено по следните 3 критерия за подбор във връзка с избраната първа 
група от научни експерти/Научния комитет. Ако е необходимо, кандидатите може да бъдат оценени и за втория си избор на 
група от научни експерти/Научния комитет или други научни групи. Минималният кумулативен праг за успешна оценка е 
50 точки (от общо 100).

1. Опит в научните оценки: опит в изготвянето на научна оценка в области, свързани с безопасността на 
хранителната верига, в областите на компетентност и експертен опит на предпочитаната група от научни 
експерти/научен комитет. (максимум 40 точки от 100).

2. Върхови научни постижения: върхови научни постижения в една или няколко сфери, свързани с областта на 
предпочитаната група от научни експерти/Научния комитет, и доказани от научни публикации в рецензирани 
списания, публикувани на английски език. (максимум 40 точки от 100).

3. Опит в рецензиране на научни работи: опит в рецензиране на научни работи и способност за анализиране на сложна 
информация в областите на предпочитаната група от научни експерти/Научния комитет. (максимум 20 точки от 
100).

Проект на списък с подходящи кандидати

Изпълнителният директор на ЕОБХ изготвя проектосписък на кандидатите, включващ кандидатурите, които са получили 
най-малко 50 точки при оценката на критериите за подбор.

Изпълнителният директор оценява специфичния мултидисциплинарен експертен опит, необходим на Научния комитет и на 
всяка група от научни експерти, с оглед на това да се посочат техният състав и броят на членовете на всяка група от научни 
експерти и на Научния комитет.

За тази цел кандидатурите, включени в проектосписъка, посочен по-горе, ще бъдат допълнително анализирани и съпоставени 
с цел доказване на мултидисциплинарен експертен опит/области на знания (специфичният мултидисциплинарен експертен 
опит на всяка група от научни експерти и Научния комитет е описан в ПРИЛОЖЕНИЕ I), както и по отношение на 
компетентностите, считани за предимства: управление на проекти, съобщаване на риска и председателство на научни 
заседания.

В резултат на горепосочената оценка Изпълнителният директор финализира проектосписъка на кандидатите и го предоставя 
на Управителния съвет на ЕОБХ заедно с предложение за състава на всяка група от научни експерти/Научния комитет, 
включително посочване на специфичния мултидисциплинарен експертен опит, необходим във всяка от тях. Предложението 
трябва да включва и съображения за баланс между половете и географското разпределение.
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(11) Научна оценка = научна консултация, оценка на риска, оценка на досиета за одобрение на продукти или разработване на научни 
насоки, извършвани на международно/национално равнище по искане на органите и/или референтните центрове.

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/calls/EFSA_SP-SC_Renewal_Call_2023_ANNEX_I.pdf


Учените следва да имат предвид, че включването в проектосписъка на кандидатите не гарантира назначаването за член на 
група от научни експерти/Научния комитет, което остава прерогатив на Управителния съвет на ЕОБХ, и че полученият 
резултат не определя приоритетен ред за разглеждане на възможността за назначаване.

Декларация за интереси

Ще бъдат обсъждани за последващата фаза от назначаването само експерти, чиято декларация за интереси е съвместима с 
политиката за независимост и правилата на ЕОБХ. От кандидатите, включени в проектосписъка с успешно преминалите 
кандидати и притежаващи подходяща комбинация от компетентности и експертен опит за дадена група от научни експерти 
или за Научния комитет, ще бъде поискано да представят декларация за интереси, която ще бъде проверена от ЕОБХ в 
съответствие с политиката за независимост на ЕОБХ и с правилата относно управлението на конкуриращи се интереси (12), 
които са в сила към момента на извършване на проверката.

Кандидатите, които не представят декларация за интереси, няма да бъдат обсъждани за назначаване като членове на група от 
научни експерти/Научния комитет. Кандидатите може да бъдат потърсени за допълнителни пояснения относно тяхната 
декларация за интереси.

Вижте по-долу един пример за конфликт на интереси.

Пример: Кандидати, които в момента на подаването на своята декларация за интереси работят или извършват консултантска 
дейност за юридическо или физическо лице, извършващо някоя от дейностите, върху които научните резултати на ЕОБХ 
могат да окажат пряко или непряко влияние, като например производството, обработката и дистрибуцията на храни, селско 
стопанство или животновъдство, нямат право на членство в групите от научни експерти. Тук се включва и всяка форма на 
постоянно занятие или стопанска дейност, на непълен или на пълен работен ден, срещу или без заплащане, включително 
самостоятелна заетост (напр. консултантска дейност) в полза на горепосочените стопански субекти.

При въпроси, свързани с декларацията за интереси, се свържете с отдела за управление на интересите на ЕОБХ на адрес 
interestmanagement@efsa.europa.eu.

Назначаване

Членовете на Научния комитет, които не са членове на групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти 
се назначават от Управителния съвет на базата на горепосоченото предложение на Изпълнителния директор за срок от пет (5) 
години (13).

Когато кандидатите имат равностойни научни експертни познания, Управителният съвет на ЕОБХ гарантира, че в 
назначенията е постигнато възможно най-широко географско разпределение. Освен това Управителният съвет на ЕОБХ се 
стреми да постигне баланс между половете при назначенията.

Експерт, който преди това е бил член на научна структура (Научния комитет/група от научни експерти на ЕОБХ), се счита за 
допустим за назначаване в научна структура, при условие че към момента на обновяване на състава (началото на мандата) 
предишното членство на експерта в същата съответна научна структура не е достигнало десет (10) години. В резултат на това:

— Експертите, които към момента на обновяване на състава са работили по-малко от десет (10) години като членове на 
дадена научна структура, могат да бъдат назначени в същата или друга научна структура;

— Експертите, които към момента на обновяване на състава са работили десет (10) или повече години като членове на 
дадена научна структура, могат да бъдат назначени само в друга научна структура.

Списък с одобрени кандидати

Управителният съвет изготвя списък с одобрени кандидати, в който се включват кандидатите от проектосписъка, които не са 
били назначени. Списъкът с одобрени кандидати служи за бъдещи назначения на членове на Научния комитет, групите от 
научни експерти и работните групи и остава валиден до края на мандата на назначените членове.
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(12) За допълнителна информация вж. уебсайта на ЕОБХ на адрес https://www.efsa.europa.eu/bg/howwework/independentscience
(13) Мандатът на членовете, назначени на по-късна дата от тези, назначени по време на обновяването на състава, приключва едновременно 

с мандата на последните членове.

https://www.efsa.europa.eu/bg/howwework/independentscience
mailto:interestmanagement@efsa.europa.eu
https://www.efsa.europa.eu/bg/howwework/independentscience


Процедури за обжалване

— Кандидатите могат да подадат жалба срещу решение, влияещо върху тяхната правна ситуация, в съответствие с член 263 
от Договора за функционирането на Европейския съюз. Това трябва да се осъществи в рамките на два месеца след 
получаването или оповестяването на оспорваното решение. Жалбата трябва да бъде подадена срещу ЕОБХ пред Общия 
съд на Европейския съюз:

General Court of the European Union
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Люксембург
LUXEMBOURG
Тел. 352 4303-1
Факс 352 43032100
Ел. поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
www.curia.europa.eu

— Като алтернатива кандидатите могат да подадат жалба за лошо управление в институциите и органите на Европейския 
съюз, на вниманието на Европейския омбудсман. Освен останалите изисквания, жалбата трябва да бъде подадена в 
рамките на две години от датата, на която са станали известни фактите, на които се базира жалбата. Преди да се обърнат 
към Европейския омбудсман и да предприемат тази стъпка, жалбоподателите трябва да са се обърнали вече към ЕОБХ и 
да са изложили причините си за загриженост.
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