
Знаете ли, че...?

Мерките за ограничаване на разпространението на 
болести по животните както сред хората, така и сред 
животните са хармонизирани в Европейския съюз и са 
по-общи в сравнение с мерките за борба с огнищата. 
За здравето на животните следва да се полагат грижи, 
когато животните и продуктите от тях се отглеждат в 
стопанства или други животновъдни обекти, когато се 
придвижват в рамките на Съюза или когато се въвеждат 
в Съюза от чужбина. Винаги трябва да има предвидени 
мерки за профилактика, за да може при възникване на 
болести да действаме адекватно спрямо тях.

Макар разпоредбите на ЕС относно здравеопазването 
на животните да съществуват от 1964 г., към настоящия 
момент има единно Законодателство за здравеопазва-
нето на животните. С него бяха заменени 39 предишни 
директиви и регламенти, с което законодателството в 
областта на здравеопазването на животните бе при-
ведено в съответствие с Договора от Лисабон. Това 
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законодателство засяга голям брой популации от 
животни. В ЕС има около 12 милиона животновъдни 
стопанства. През 2019 г. има около 77 милиона говеда, 
143 милиона свине, 74 милиона овце и кози и около 
1,6 милиарда екземпляра домашни птици. През 2019 г. 
малко над половината от производството на месо в 
ЕС-27 е от свине (22,8 млн. тона), а производството на 
месо от домашни птици достига 13,3 млн. тона.
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биологичното разнообразие. Съгласно Законодател-
ството за здравеопазването на животните тези болести 
ще бъдат включени в списък според предварително 
зададени критерии. 

Това законодателство определя общи разпоредби:

 за предотвратяване на появата или разпрос-
транението на болести, включително:

• осведоменост и профилактика на болестите 
чрез осъществяване на надзор над тях и ран-
ното им откриване;

• спазване на биологична сигурност и отговорно 
отглеждане в стопанствата;

• проследимост на движението на животни и про-
дукти от животински произход;

Домашните любимци са втората по големина катего-
рия животни. В ЕС-27 има около 120 милиона кучета и 
котки и приблизително 35 милиона птици за домашни 
любимци. Законодателството за здравеопазването на 
животните се прилага и за производството от аква-
култура в ЕС, която през 2018 г. възлиза на 1,32 мили-
она тона.

Какво е включено в обхвата 
на правилата на ЕС относно 
здравеопазването на животните?
Правилата обхващат болести по животните, които могат 
да се предават от животно на животно или на човек. 
Те включват:

 болести, които се срещат в Европейския съюз; 

 болести, които не се срещат в Европейския съюз и 
за чиято поява трябва да сме подготвени;

 нововъзникващи болести, които все още са непо-
знати или непредвидени.

За ЕС намесата  му в областта на болестите по живот-
ните е приоритетна дейност. Някои болести по живот-
ните са по-сериозни и оказват по-широко въздействие 
върху здравето на животните, здравето на хората или 

• мерки, които се прилагат за движението на 
животни и продукти от животински произход 
в рамките на Европейския съюз или внесени от 
държави извън Европейския съюз. Например 
тестване и скрининг на животни за определени 
болести по животните или образци на ветери-
нарни здравни сертификати, придружаващи 
животни, зародишни продукти и продукти от 
животински произход.



 за контрол на болестите, когато те се появят, 
включително: 

• готовност за болестите чрез изпълнение на пла-
нове за действие при извънредни ситуации и 
банки за ваксини.

За кого се отнася?
 Компетентни органи в държавите — членки на ЕС; 

 Лаборатории в областта на здравеопазването на 
животните; 

 Граждани, които отглеждат животни; 

 Земеделски стопани и други оператори, които 
отглеждат животни (зоологически градини, мага-
зини за домашни любимци, приюти за животни); 

 Земеделски стопани и други оператори, които про-
извеждат и обработват зародишни продукти и про-
дукти от животински произход; 

 Специалисти, работещи с животни, като ветеринари, 
ловци, орнитолози и търговци.

Какви са основните отговорности на 
операторите и другите участници 
съгласно новото законодателство?
Операторите, включително земеделските стопани, 
трябва:

 да имат основни познания за здравеопазването на 
животните; 

 да носят отговорност за здравеопазването на 
животните, да подхождат предвидливо и да пред-
лагат биологична сигурност в обектите, в които се 
отглеждат животни или се обработват продукти;

 да провеждат надзор на болестта по животните;

 да си сътрудничат с компетентните органи;

 да докладват на ветеринарните органи за съмнения 
за заразни болести по животните и да уведомя-
ват ветеринарния лекар за необичайна смъртност, 
както и да си сътрудничат с компетентните органи 
относно различни мерки;

 да регистрират или да получат одобрение на своите 
животновъдни обекти.

Ветеринарните лекари изпълняват активна роля за 
повишаване на осведомеността относно здравеопаз-
ването на животните и взаимодействието между здра-
вето на животните, хуманното отношение към тях и 
здравето на хората, както и относно резистентността 
към различните видове лечение.

Държавите членки са отговорни за осигуряването на 
ресурси, персонал и мрежа от официални лаборатории 
в областта на здравеопазването на животните. Те отго-
варят и за информирането на обществеността, когато са 
налице основателни причини за съмнение, че животни 
или продукти може да представляват риск, включи-
телно за предоставянето на информация на пътниците, 
влизащи в ЕС.



За повече информация относно Законодателството за здравеопазването на животните или
ако се интересувате от други информационни документи, посетете нашия уебсайт:   
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_bg

#AnimalHealthLaw  #AnimalHealth  #OneHealth  #DGSante


