ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АВСТРИЯ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: МАГ. МАНФРЕД СУМЕР

BG Информация в съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕС) №1/2005 относно
защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции

Уважаеми лица за контакт,
Бихме искали да Ви уведомим, че при извършена проверка по отношение на
изискванията предвидени в Регламент 1/2005 е установено следното:

Превозвач: Даниел Ангелов
Адрес:
Сопот 40
Пощенски код/Регион:
5500 Ловеч
Номер на одобрението: не е одобрен
Начин на транспортиране:
пътно превозно средство с рег. № ВТ 9061 ВМ
Придружител:
Даниел Ангелов
Сертификат за придружител: липсва
Документи: липсват

Нарушения относно изискванията за Хуманно отношение съгласно Част III от
сертификат по TRACES:
III.8.1. Невалиден Лиценз за превоз на животни
III.8.2. Транспортното средство не отговаря на изискванията
III.8.3. Допустимата гъстота на животните е надвишена
III.8.5. Не са спазени изискванията по отношение на хранене и поене на животните
III.8.6. Небрежно отношение към животните
III.8.8. Сертификат за правоспособност на водача
III.8.10. Други

ПОДРОБНОСТИ: Местните власти са установили следното:
Превозното средство с рег. № ВТ 9061 ВМ е проверено на дата 23.07.2010г. на
магистрала А4 в Австрия, в близост до А-2525 Никелсдорф.
Вътре в транспортното средство са открити:
1. 7 бр. пъдпъдъци
2. 4 бр. черни кокошки
3. 1 бр. бял паун

4. 2 бр. гъски
5. 6 бр. възрастни патици
6. 20 бр. патенца
7. 5 бр. гълъби
8. 3 бр. черни лебеди
9. 3 бр. щрауси (Нанду)
10. 8 бр.уелби (дребен вид кенгуру)

Животните са били настанени в дървени щайги, картонени кашони, кафези и клетки за
пренасяне на котки. Повечето от клетките са били тесни и поилките празни.
Температурата в превозното средство е надвишавала 30 Сº и миризмата е била
нетърпима. Така, че не са били осигурени необходимите условия по отношение на
качеството на въздуха и гъстотата на транспортиране за съответните видове.
Лицето извършило транспорта няма издаден лиценз за превоз на животни.
Транспортното средство не е одобрено за транспорт на живи животни.
Не са открити писмени инструкции относно хранене, напояване и специфични грижи за
животните.
Не е открита документация съгласно изискванията на законодателството по отношение
на здравеопазването и хуманното отношение към животните.
Тази информация е предоставена на Вашето внимание с молба да бъде разгледана.

За Министъра:
д-р Елизабет Марч

Електронен подпис

