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ИЗВАДКА ОТ ДОКЛАД НА ГД „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“
ОБЗОРЕН ДОКЛАД
ОТНОСНО
ГОТОВНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ СЛУЖБИ ЗА РЕАКЦИЯ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС СПРАВЯНЕТО С ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

NB. ТЕКСТЪТ ПО-ДОЛУ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕВОД НА ЧАСТ ОТ ОРИГИНАЛНИЯ ОДИТЕН ДОКЛАД (РЕФ. №
DG(SANTE)/2018-6518). ТОЙ Е ИЗГОТВЕН ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА И НЕ Е ОФИЦИАЛЕН
ДОКУМЕНТ. ЕТО ЗАЩО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРАВИ СПРАВКА С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОРИГИНАЛНИЯ
ДОКЛАД.

РЕЗЮМЕ
В обзорния доклад относно готовността на ветеринарните служби за реакция в случай
на природни бедствия се анализират отговорите, дадени от 20 държави членки на
онлайн въпросник (през 2017 г.), и допълнителните по-конкретни въпроси, обсъдени по
време на мисии за установяване на фактите във Франция и Италия (през 2018 г.).
Подробна информация относно констатациите, направени във Франция и Италия, е на
разположение в приложение ІІ, а резултатите от онлайн допитването са описани в
приложение ІІІ.
На равнището на ЕС съществува добре развита рамка за сътрудничество и координация
между гражданската защита и хуманитарната помощ, с което се допълват
капацитетите на национално равнище. Готовността за реакция на ветеринарните
служби значително се различава в отделните държави членки. Задачите на
ветеринарните служби в случай на природно бедствие са варирали от изпълняването на
роля, която е чисто подкрепяща останалите спасителни служби, до активно участие в
планирането и осъществяването на спасителни операции и преместването на животни;

така службите са изпълнявали функцията на информационен център за нуждите на
собствениците на животни и производителите на храни, и са допринасяли за бързото
възстановяване на средствата за препитание в селскостопанския сектор.
Спасяването на домашните любимци и на животните, използвани за производствени
цели, в засегнати от (природно) бедствие области не винаги е фигурирало сред задачите,
заложени в националните механизми за гражданска защита. В извънредни ситуации,
каквито са природните бедствия, собствениците на животни е вероятно да се обърнат
за помощ и подкрепа към своите ветеринарни лекари. Животните имат голяма
емоционална стойност за повечето хора, а животните, използвани за производствени
цели, са от особено важно значение за бързото възстановяване на средствата за
препитание, особено в селските райони. Ето защо е важно животновъдите,
организациите на заинтересованите лица и ветеринарните служби да са наясно с
разпределението на отговорностите на своята територия и да планират в „мирно
време“, за да бъдат готови за действие в кризисни ситуации и да имат реалистични
очаквания по отношение на действията на спасителните служби и на компетентните
органи.
В пет държави членки, които през последните години претърпяха природни бедствия, са
изготвени конкретни планове за действия на ветеринарните служби за управление на
бедствия. В шест държави членки ветеринарните служби са особено добре подготвени,
благодарение на съчетанието между обучение и упражнения, както и на достъпа до
план за действия за управление на бедствия, изготвен от собствените им органи или от
друг орган, и са тествали своите системи за действия във връзка с животните в трудни
обстоятелства по време на реални природни бедствия. В десет от представилите
отговори държави членки ветеринарните служби не са имали достъп до целево обучение
или упражнения във връзка с управлението на природни бедствия. Четири от тези
ветеринарни служби не са разполагали с други насоки, освен с планове за действие при
извънредни ситуации във връзка с болестите при животните. Въпреки че някои
елементи на плановете за действие при извънредни ситуации са полезни и в случай на
природно бедствие, тези десет ветеринарни служби може да не са в състояние да
осигурят бърза и адекватна подкрепа на гражданите и на спасителните служби в случай
на природно бедствие.
Често доброволческите организации и отделни частни лица са готови да помагат в
случай на бедствие, но съществува риск обработването на непредвидени, а понякога —
ненужни, дарения (напр. на храна за домашни любимци) и управлението на доброволците
да отнемат от ресурсите, предназначени за организираните официални спасителни
операции. Доброто сътрудничество с неправителствените организации, с доброволците
и със заинтересованите страни в „мирно време“ създава основата за предприемане на
ефикасни мерки в случай на природно бедствие.

Констатациите от този доклад ще бъдат споделени и обсъдени с представителите на
държавите членки по време на семинар, организиран през декември 2018 г. в рамките на
програмата
„По-добро
обучение
за
по-безопасни
храни“.

