ІІ. По време на транспорт, в съответствие с изискванията, посочени в чл. 27
на Регламент (ЕО) 1/2005 от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните
по време на транспорт:
Във връзка с чл. 27, ал. 2 на Регламент (ЕО) 1/2005 в настоящия доклад са
представени основните нарушения, констатирани при извършване на проверки за
спазване изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт,
както и корективните мерки, предприети от българските власти за тяхното
отстраняване.
Със заповед № РД 11-907 от 02.05.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ е
утвърдена актуализирана версия на Стандартна оперативна процедура (СОП) за
извършване на официален контрол за спазване правилата за хуманно отношение към
животните при продължителни пътувания.”
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/Proceduri%20BABH/ZHOJKF/SOP%20
AW%2017_Final_02.05.2017-1-1.docx
Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22.12.2004 г.
относно защитата на животните по време на транспорт през 2017 г. продължи
издаването на лицензи на водачите на превозни средства, превозващи живи животни, с
което се гарантира спазване на правилата за хуманно отношение и защита на
животните по време на транспорт.
За 2017 г. са издадени 148 лицензи за кратки пътувания и 34 за продължителни
пътувания. Броят на издадените лицензи спрямо предходната година е увеличен и за
двата типа пътуване. В дирекция ЗХОЖКФ се поддържа актуален регистър на
издадените лицензи за превоз на живи животни съгласно чл. 166 от ЗВД, като в
интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС се въвежда актуалната
информация за одобрените превозни средства.
Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 24, ал. 2 на Регламент (ЕО) №
1/2005 – продължава взаимодействието с подаване на сигнали от и до други контактни
точки по отношение на констатираните нарушения на изискванията за хуманното
отношение към животните по време на транспорт.
През 2017 г. са получени 14 сигнала от други контактни точки към нас и са
подадени 253 сигнала от БАБХ към други контактни точки, като по-голямата част от
тях са констатирани от официалните ветеринарни лекари на Граничен инспекционен
пункт “Капитан Андреево”.
През 2017 г. се наблюдава положителна тенденция при получаването на сигнали
за констатирани нарушения на правилата за ХОЖ по време на транспорт. Въз основа на
получените данни от извършените проверки на ГИВК “Капитан Андреево” се
наблюдава повишаване процента на съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) №
1/2005 при транспорта на живи животни за страни от Близкия изток.
През последните години се постигна тясно сътрудничество между отделните
държави членки, изразяващо се в добра комуникация и своевременно уведомление за
всяко несъответствие.
Всичко това е в резултат от провежданите регулярни срещи на контактните
точки за хуманно отношение към животните по време на транспорт, на които срещи

добрата комуникация и обмяната на информация и опит, добрите практики и
ръководства всеки път са точка от дневния ред. През 2017 г. са извършени общо 19 388
броя проверки. Процентът на констатираните несъответствия за 2017 г. е 0,46 % и
показва положителна тенденция за намаляване броя на несъответствията, сравнение с
данните от предходните години. Данните са илюстрирани в таблицата по- долу:
Таблица 5: Брой проверки и процент (%) на несъответствие
Проверки и несъответствия
2013
2014
2015
20660
11631
19693
Проверени транспортни средства
0,57
4,2
0,44
Процент на несъответствие

2016
18656
0.63

2017
17 402
0.41

През 2017 г. са извършени следните проверки за спазване правилата за ХОЖ по
време на транспорт в страната:
- Общ брой проверки в събирателните центрове – 80 броя;
- Общ брой проверки на местата на заминаване – 1 706 броя;
- Общ брой проверки за движение в страната – 125 броя;
- Общ брой проверки на мястото на пристигане – 694 броя;
- Общ брой проверки на мястото на пазарите – 58 броя;

Издадени са 11 броя предписания, 134 броя АУАН и 37 броя наказателни
постановления.
Броят на проверените транспортни средства за 2017 г. е по-малък в сравнение с
тези, извършени през 2016 г., но процента на несъответсвия е значително по-нисък.
Официалният контрол, извършван във фермите и по време на транспорт на живи
животни се подобрява въз основа на периодичното обучение на официалните
ветеринарни лекари, както и в резултат от провеждането на съвместни срещи с всички
заинтересовани страни за хуманно отношение към животните.
Засилване на контрола за спазване правилата за хуманно отношение към
животните по време на транспорт:
1. Като допълнение на писмените указания и с цел гарантиране
благосъстоянието на животните, транспортирани от Р България за Р Турция, БАБХ
изисква всички транспортни средства, които се използват, да бъдат одобрени и да
отговарят на изискванията за превоз на животни с продължителност над 8 ч.,
независимо че необходимото време за транспорт е под 8ч.
2. За 2017 г. при осъщественият официален контрол за констатираните
нарушения от превозвачи с произход различни държави членки /ДЧ/ своевременно са
уведомени съответните компетентни органи, съгласно чл. 26 на Регламент (ЕО) №
1/2005.
3. При неспазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, се налагат
необходимите санкции, както за физически, така и за юридически лица, съгласно
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
4. Последващ мониторинг: Във връзка с констатираните нарушения се
извършват периодични проверки от експерти с цел гарантиране спазване на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005.

Сравнителен анализ:
1. Процента на откритите несъответствията при извършените през 2017 г.
проверки на транспортните средства, както и на база общия брой проверки, е
значително по-малък, в сравнение с предходните години.
2. През 2017 г. се извършвани проверки на пътя по време на транспорт
съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи. Целта на проверките е
да се засили контрола цялостно и да се прекрати транспортирането на живи животи в
нелицензирани за целта транспортни средства;
3. За 2017 г. няма постъпили заявления в ЦУ на БАБХ за временно отнемане на
лицензи за превоз на животни и удостоверения за правоспособност на водачи съгласно
ЗВД;
4. При лицензираните превозвачи констатираните несъответствия стават все помалко и по-незначителни;
5. В резултат на проведените обучения от ЦУ на БАБХ, както и от обученията
по програмата BTSF, експертите, които одобряват транспортни средства са много поподготвени и обучени.
От извършения сравнителен анализ можем да направим заключение, че има
тенденция към подобряване ефективността на осъществявания контрол.
В таблиците по- долу са представени данни за извършените проверки по време
на транспорт през 2017 г

