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ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (ОВЦЕ)

София, Март 2012

Въведение:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА,относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на
Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 се прилага от
05.01.2007г.
При транспортиране на овце, трябва да се знае, че се спазват правила и процедури,
които засягат превозвачите на животните.
Тези правила са предназначени за подобряване на хуманното отношение на
животните по време на транспорт и са влезли в сила от 05.01.2007г. и се отнасят за
всички, които транспортират живи гръбначни животни във връзка с икономическа
цел.
За кого се отнасят изискванията на Регламент 1/2005/ЕО:
Регламентът установява нови правила за всички лица, които транспортират
животни във връзка с дадена икономическа дейност.
Правилата се отнасят и следва да се прилагат за всяко едно транспортиране на
животни, предприети като част от бизнес или с търговска дейност, която има за цел
постигане на финансова печалба, независимо дали е пряко или косвено за всяко
лице или дружество, което участва с транспорта.
Регламентът не се прилага за:
·
·

превоз на животни, които не са с дадена икономическа дейност.
Транспорт до или от ветеринарни кабинети или клиники под ветеринарен
контрол.

Изключения не правят:
Фермери, които транспортират собствени животни, със собствен транспорт на
разстояние от не повече от 50 км. от техните животновъдни обекти.
В тези случаи е необходимо лицата да имат лиценз за превоз на животни и следва
да се спазват общите изисквания за хуманно отношение при транспорт на
животните, посочени в Регламент 1/2005/ЕО, а именно:
§

животните да са годни да пътуват.

Годни за пътуване са животни, които не са в напреднала бременност
(последните 90% от тяхната бременност), новородени, на които пъпната връв не
е паднала или животните, които са родени 7 дни преди пътуването.
§

Такива пътувания не трябва да причиняват ненужна болка или страдание.
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Регламент 1/2005/ЕО касае ВСЕКИ, които транспортира живи животни:

·
·
·
·
·
·

Никой не трябва да транспортира животни по начин, който може да им
причини нараняване или незаслужено страдание.
Времето за пътуване следва да е сведенено до минимум.
Животните да са годни да пътуват.
лицата, работещи с животни да са обучени и да са компетентни.
Превозното средство и товаро-разтоварните съоръжения да са проектирани,
конструирани и поддържани така, че да се избегне нараняване и страдание
на животните.
Да се спазат изискванияа за хранене, поене и почивка на животните.

Необходима информация и документи при транспорт на животни под 8ч. в
рамките на страната:
-

Документ за произход и собственост на животните,
Данни за мястото на тръгване и местоназначението,
Дата и час на тръгване и очаквана продължителност на пътуването

Допълнителни изисквания за транспорт на овце за “кратки” пътувания
с около 65 км. и продължителност до 8ч.

Превозвачите трябва да отговарят на следните изисквания:
·

·

Шофьорите и придружителите на животни трябва да притежават
удостоверение за правоспособност, издадено от директора на Областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия се
намира седалището на превозвача;
Да разполагат с подходящо оборудване за транспортиране на животните,
както и да не са правили сериозни нарушения в областта на хуманното
отношение на животните по време на транспорт за последните 3 години.
Изисквания при транспортиране на овце за ” продължителни”
пътувания, с продължителност над 8ч. и пътуване между различни
държави и започва, завършва или минава транзит през България

Всяко едно транспортно средство трябва да:
· бъде инспектирано и одобрено от съответната ОДБХ
· има валиден сертификат по образец.
· има план за спешни действия

3

·

да има коректно и напълно попълнен дневник за пътуване

Забележка: Дневникът за пътуване следва да бъде върнат на официалния
ветринарен лекар, който го е заверил в рамките на един месец след
завършване на пътуването.

Специфични изисквания:
Продължителност на пътуването
Максимално време за пътуване:
Вид животно

Стандартно
превозно
средство

Транспортно средство с висок стандарт

овце

8 ч.

Пътуване
14 ч.

агнета

8 ч.

9 ч.

·
·
·
·

Почивка
1 ч.

Пътуване
14 ч.

1 ч.

9 ч.

Продължителността на пътуването се счита от 1-вото натоварено
животно до последното разтоварено.
Времето прекарано на корабите от типа ”рол –он-рол-оф” се счита като част
от времето като обща продължителност на пътуването.
Времето, прекарано от животните в контейнери на специализирани
плавателни съдове, не се брои към общото време на пътуването.
Времето прекарано във въздухоплавателното транспортно средство не се
брои като част от общото време за транспорт.

Общи изисквания:
Овце, които са в последните 90% от тяхната бременност или които са родили
през последната седмица (преди пътуването), не се считат за годни за пътуване.
Когато овцете са в период на лактация и са без агънцата си, те трябва да бъдат
издоявани на всеки 12ч. от тяхното пътуване.

Транспортни средства:
1. Рампите при товарене и разтоварване на животните:
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-

Ъглите на рампите при товарене и разтоварване на животните следва
да са 26 градуса и 34 минути, което означава 50% спрямо
хоризонталата.

2. Разделения:
- Овцете трябва да бъдат разделени от други животни (ако има такива)
в даденото транспортно средство.
- Да бъдат разделени по размер и възраст
- Да бъдат разделени по пол- мъжки и женски отделно
- Животни с рога и без рога
- Животни настроени враждебно към другите
- Вързани и развързани животни
3. Допустимо пространство:
Допустимите площи с автомобилен транспорт:
Вид животни
Остригани овце и агнета
до 26кг
Неостригани овце

килограми
<55 кг.
> 55 кг.
< 55 кг.
> 55кг

Допустима площ
0,20-0,30 кв.м.
> 0,30 кв. м
0,30- 0,40 кв.м.
> 0,40 кв.м.

4. Температурни изисквания:
Температурата в транспортното средство не трябва да пада под 0 градуса по
време на транспорт.
5. Транспорт на агнета:
· - агнета родени една седмица преди пътуването, могат да пътуват
само до 100 км.
· - агнета с живо тегло под 20 кг. Трябва да пътуват удобно с по-дебела
сламенна постеля на пода.
· - агнета на които пъпната връв все още не е паднала и зараснала
хубаво, се считат че не са годни за пътуване.
6. Прегради в транспортните средства:
В Регламент 1/2005 няма посочени размери на преградите, но те трвбва да
отговарят на следното:
- да бъдат достатъчно здрави, че да издържат на натиска на животните
- да бъдат снабдени с принадлежности, които да улесняват по-бързо и лесно
работене с тях.
За транспортни средства, които се използват за продължително пътуване( за
повече от 8 часа):
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- да бъдат монтирани така, че да има отделни отделения за настаняване на
животните.
- да бъдат регулируеми, за да отговарят на специфичните нужди на животните.
7. Размери на контейнерите в транспортните средства.
По Регламент не е посочено максималните или минималните размери на клетките
или контейнерите за превоз на животните, но най-добрите насоки са:
- препоръчителната максимална дължина на клетките или контейнерите за превоз
на животните да бъде 3,1 кв.м. за овце.

Забележка: Тази брошура съдържа кратък преглед на основните
изисквания на Регламент 1/2005 г. за хуманно отношение на животните по
време на транспорт, но Регламента следва да се спазва в своята цялост
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