ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ
НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТ.
УКАЗАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕДНОКОПИТНИ (КОНЕ, ПОНИТА И
ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ)

София, Юли 2012

Въведение:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 НА СЪВЕТА, относно защита 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 еднокопитни, 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 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.

Регламент 1/2005/ЕО касае ВСЕКИ, който 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 сведено до минимум.
Животните да са годни да пътуват.
Лицата, работещи с животни трябва 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.
Трябва да се спазат изискванията за хранене, поене и почивка на животните.

Съгласно Регламент 1/2005/ ЕС при транспорт на коне и понита с продължителност
по-малко от 8ч. (кратки пътувания), с приблизителна скорост 65 км/ч, трябва
да се спазват следните изисквания:
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· Водачите и придружителите на животни да имат изкаран курс за хуманно
отношение.
· Превозвачите трябва да докажат, че разполагат с необходимото оборудване
за транспортирането на животите по безопасен начин, както и че не са
регистрирани като сериозни нарушители и инциденти на пътя свързани с
хуманното отношение на животните за период - предходните 3 години.
Съгласно Регламент 1/2005/ ЕС при транспорт на коне и понита с продължителност
над 8ч. продължителност (продължителни пътувания), трябва да се спазват
следните изисквания:
·
·
·

Да се използват транспортни средства, които предварително са
инспектирани и одобрени за транспорт на животни за продължителни
пътувания.
Да разполагат с план за спешни действия.
Да имат правилно попълнен дневник за пътуване.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ:
Максимална продължителност на пътуване (часове):
Транспортно средство за
кратки пътувания (до 8ч.)
Коне и понита

Неотбити
жребчета
·
·
·

8

До 8ч. (за кратки
пътувания)
8

Транспортно средство за
продължителни пътувания
(над 8ч.)
24 ( животните да бъдат
хранени и поени- при
необходимост, на всеки 8ч.

Над 8ч. (за продължителни пътувания)
пътуване
почивка
пътуване
9
1
9

Пътуването на животните се започва от първото натоварено животно и
приключва до последното разтоварено.
Периодът за транспорт на животните на кораби тип “Ро - ро” се смята към
общото време за пътуване.
Периодът за транспорт на животните на борда на въздухоплавателно
транспортно средство, не се смята към общото време за пътуване.
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ОБЩИ ВЪПРОСИ:
·
·

·
·

Коне и понита, които са над 8 месечна възраст трябва да имат оглавник по
време на транспорта, освен ако са не обяздени.
Ако коне и понита се транспортират в превозно средство, което има няколко
платформи, те трябва да бъдат настанени само на първият етаж и на погорните етажи не трябва да се транспортират други животни, като
височината трябва да бъде 75см. от холката до тавана на най-високото
животно.
Коне и понита, които пътуват с кораби тип “Ро-Ро”, трябва да бъдат в
индивидуални боксове, с изключение на това, че майката може да пътува с
малкото си конче.
Не обяздените коне и понита, не трябва да бъдат повече от четири в група.

ДНЕВНИЦИ ЗА ПЪТУВАНЕ: (ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ)
·
·
·

Нерегистрираните коне и понита, трябва да бъдат на възраст не по-малко от
4 месеца, освен ако не са придружени от тяхната майка.
Не обяздени коне и понита, не могат да пътуват повече от 8ч.
(продължителни пътувания).
Конете и понитата трябва да пътуват в индивидуални боксове (отделения), с
изключение на кобилата с малкото си конче.

РАМПИ И ЪГЛИ НА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ:
Регламентът предвижда нов максимален ъгъл на рампата.
· За коне 20°00′ (36,4% наклон)
· Ъглите на рампите не са от голямо значение, когато животните се товарят и
разтоварват с юзди.
РЕГИСТРИРАНИ КОНЕ И ПОНИТА:
Регистриран кон или пони, означава това животно, което е вписано в родословни
книги, национални или международни организации, които участват по състезания
или изложби (както е по Директива 90/426 и 90/427, което не означава, че нямат
паспорт.
Кобилите не могат да пътуват, ако са в последните 10% от тяхната бременност.
· Една седмица след раждането, кобилите не могат да пътуват.
· Жребчета, на които не е паднала пъпната връв не могат да пътуват.
РАЗДЕЛЯНЕ (СЕПАРИРАНЕ) НА ЖИВОТНИТЕ:
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Конете и понитата трябва да бъдат транспортирани, като са отделени от други
видове животни. Те пътуват разделени чрез прегради едно от друго. Животните
трябва да бъдат разделени по:
· размери и възраст
· възрастни жребци за разплод разделени по между си.
· разделени по пол (мъжки и женски)
· животни, които са враждебно настроени към останалите.
· възрастни животни.
ПРОСТРАНСТВЕНИ ПЛОЩИ:

категория
Възрастни
млади коне(6-24м.) пътуване до 48ч.
млади коне(6-24м.) пътуване над 48ч.
Понита (под 144см.)
Жребчета (до 6м.)

Площ (кв.м./животно)
1,75 м²
1,2 м²
2,4 м²
1,0 м²
1,4 м²

По време на продължителни пътувания, жребчетата и младите кончета трябва да
имат достатъчно място в транспортното средство, за да могат да легнат и да имат
необходимата циркулация на въздух над главите им.
Температурни показатели:
Температурата не трябва да пада под 0 градуса при продължителни пътувания.
Прегради в транспортните средства:
В Регламент 1/2005/ЕС никъде не посочено какви точно трябва да бъдат дяловете и
преградите, но те трябва така да бъдат монтирани и сложени, че да издържат
теглото на животните и да бъде улеснено тяхното товарене и разтоварване.
Изискванията за транспортни средства, които се ползват за продължителни
пътувания.
· да бъдат монтирани така, че да позволяват образуването на отделни
подразделения.
· Да бъдат регулируеми спрямо физиологичните нужди на животните.

Забележка: Тези указания, съдържат 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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