
Знаете ли, че...? 
В ЕС съществуват голям брой различни животински 
видове извън „основните“ видове селскостопански 
животни, които се отглеждат от операторите при много 
различни условия. Например през 2017 г. е имало около 
180 милиона зайци, отглеждани в 4 500 стопанства с 
търговска цел1 и около 161 000 дребни производители.2 
В ЕС има и над 1 000 зоологически градини.

1 https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=122 
2 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.5944

Здравео-
пазване и 
безопасност 
на храните

Броят на кошерите с медоносни пчели в ЕС се увели-
чава — през 2020 г. те са били около 18,2 милиона, 
отглеждани от около 615 000 пчелари,3 много от които 
малки субекти или любители. По-голямата част от зем-
ните пчели, които се търгуват обаче, се отглеждат само 
в ограничен брой изолирани от заобикалящата среда 
производствени животновъдни обекти. 

3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/animals_and_ani-
mal_products/documents/market-presentation-honey-spring2021_en.pdf 
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Въздействието на заразните болести по животните 
в животновъдните обекти и върху международната 
търговия варира значително. Правилата на ЕС уреж-
дат различните животински видове, животновъдните 
обекти и търговските потоци въз основа на риска, който 
те представляват. Правилата се основават на опита в 
контрола на болестите, прилагането на разпоредбите 
за здравеопазване на животните в миналото и научните 
оценки на риска. По този начин се осигурява безопасна 
търговия с тези животни, като се вземат предвид съот-
ветните международни стандарти.4

Някои от видовете са по-малко регулирани, тъй като 
те не са възприемчиви към болестите от списъка в 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882, или техните 
болести от списъка не изискват регулаторни мерки за 
безопасното им придвижване. 

Какви са правилата на ЕС за 
здравеопазването на животните?
Регламент (ЕС) 2016/429 за заразните болести по живот-
ните (Законодателство за здравеопазването на живот-
ните) е в сила от 21 април 2021 г., допълнен с няколко 
други регламента . Законодателството за здравеопаз-
ването на животните като цяло обхваща всички видове 
и стопани или оператори, но специални правила се при-
лагат също и за други оператори. 

4 Например тези на Световната организация по здравеопазване на животни-
те (OIE)

Какви са основните ми отговорности 
съгласно новото законодателство?

Като оператор на животновъден обект, в който се 
отглеждат животни съгласно Законодателството за 
здравеопазването на животните, трябва да имате 
основни познания за здравеопазването на животните 
и определени отговорности за профилактика и контрол 
на болестите. Сред вашите отговорности са: 

 здравеопазването на вашите животни;

 разумното и отговорно използване на ветеринарните 
лекарствени продукти; 

 добрите животновъдни практики;

 регистрирането на вашите животни, дейности и живот-
новъден обект и воденето на дневници;

 биологичната сигурност, профилактиката и контрола 
на болестите в животновъдния ви обект;

 сътрудничеството с компетентните органи във връзка 
с различни мерки;

 надзора на болестите по вашите животни;

 гарантирането, че движението на животни не създава 
риск от разпространение на болести по животните, и 
осигуряването на необходимите документи за движе-
нието.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32018R1882&qid=1623256095763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:02016R0429-20210421&qid=1623256319830


Какви правила се прилагат 
за регистрация и одобряване 
на животновъдните обекти и 
проследимост на животните?
Правилата за регистрация и одобряване на живот-
новъдните обекти и проследимост на животните са 
определени в Законодателството за здравеопазва-
нето на животните, допълнено с Делегиран регла-
мент (ЕС) 2019/2035:

 животновъдните обекти, в които се отглеждат животни, 
трябва да са регистрирани;

 определени оператори могат доброволно да поискат 
одобряване от своите компетентни органи, например 
за обособените специализирани животновъдни обекти 
и изолираните от заобикалящата среда производ-
ствени животновъдни обекти за земни пчели;

 животновъдните обекти, в които се отглеждат животни, 
трябва да водят дневници за тях. Например пчеларите 
трябва да записват допълнителни данни за сезонното 
движение на пчелите и кошерите.

Движение в рамките на ЕС
 Общи изисквания към операторите и компетентните 
органи за движение в рамките на държавите членки 
и между тях5;

 Специални ветеринарно-здравни изисквания във 
връзка с движението между държавите членки и 
уведомяването за движение в Делегиран регла-
мент (ЕС) 2020/688 и ветеринарни здравни сертифи-
кати в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403;

5 Членове 124—127 и член 151 от Законодателството за здравеопазването на 
животните

 Правила за транспортиране на животни от зоологиче-
ски градини и на лабораторни животни въз основа на 
техния вид. Чрез дерогация обособените специализи-
рани животновъдни обекти могат да обменят видове 
помежду си, като използват специален ветеринарен 
здравен сертификат;

 Изисквания за лична декларация и последващо уве-
домяване, а не за сертификат, във връзка с транспор-
тирането на пчели от одобрени изолирани от заоби-
калящата среда животновъдни обекти (чрез друга 
дерогация). 

Въвеждане в ЕС
Правилата за въвеждане в Съюза на голям брой видове 
са хармонизирани в Делегиран регламент (ЕС) 2020/692. 
Медоносните пчели и земните пчели могат да бъдат 
въвеждани само с хармонизиран сертификат от някои 
държави, включени в списъка от Съюза в Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2021/404. Въвеждането на други 
видове, като зайци и гризачи, се регулира от национал-
ните правила. За по-подробна информация вж. инфор-
мационния документ „Въвеждане в Съюза“. 

Как е уреден въпросът с профилактиката, 
контрола и надзора6 на болестите по 
животните в моя животновъден обект?
Подробни правила за надзора, ликвидирането на 
болести и статута „свободен от болести“ за сухо-
земните животни са определени в Делегиран регла-
мент (ЕС) 2020/689 за откриване във възможно 
най-кратък срок на най-опасните болести по живот-
ните или за ликвидиране на различни видове болести 
по животните;

Медоносните пчели са включени в списъка за три боле-
сти7, които са от значение за уведомяването, доклад-
ването и надзора; земните пчели — само за малък 
кошерен бръмбар; зайците — за бруцелоза и комплекс 
Mycobacterium tuberculosis; и гризачите — само за ком-
плекс Mycobacterium tuberculosis;

Операторите на зоологически градини и лаборатории 
следва да уведомяват за предполагаеми или потвър-
дени случаи на всички изброени болести за видовете, 
които отглеждат. Освен това одобрените обособени 
специализирани животновъдни обекти следва да отго-
варят на специални изисквания, като например да имат 
годишен план за надзор, ветеринарен лекар, който да 
отговаря за много здравни аспекти в животновъдния 
обект, и т.н.

6 Болестите по животните се класифицират в зависимост от риска от разпрос-
транението им, икономическото им въздействие върху животновъдния сектор 
и необходимите мерки за контрол. Болестите по животните, за които се изис-
ква уведомяване, са болести от категория Е.

7 Така наречените болести от категория Е или D, съответно: Varroa spp., малък 
кошерен бръмбар (Aethina tumida) и Tropilaelaps spp.
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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


