
 
 

П Р О Т О К О Л 
от заседание на Постоянно действаща Епизоотична комисия - Софийска 

област 

 

Днес, 08.09.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Областна 

администрация на Софийска област се проведе заседание на назначената със 

Заповед № ОА-202/24.07.2017 г. на Областния управител на Софийска област 

Постоянно действаща Епизоотична комисия в Софийска област.   

      На срещата присъстваха: Галя Георгиева – Заместник областен управител 

на Софийска област и председател на комисията, Венцислава Асенова – главен 

експерт, отдел ЕТРУТ и секретар на комисията, Теодора Спасова - началник 

отдел ЕТРУТ, д-р Мариела Найденска – началник отдел ЗЖ към ОДБХ– София 

област, д-р Божидара Кайракова – директор на дирекция НЗБ към РЗИ – 

Софийска област,  Иван Иванов – инспектор СПИП към ОД МВР - София, 

Любомир Цветанов – началник сектор ГН РДГП – Драгоман към ГД ”Гранична 

полиция”, инж. Делчо Бозвелиев – ст. експерт към РДГ – София, инж. Галина 

Зафирова – инспектор ЗН към РД ПБЗН, д-р Румен Каров – ветеринарен лекар, 

Сокол – СЛРБ ЕООД, инж. Мария Рангелова – експерт - координатор, НЛРС - 

СЛРБ. 

 

Заседанието се проведе при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Запознаване с установените проблеми, по отношение нарушаване 

правилата за  хуманно отношение към животните. 

Докладва: Представител на ОДБХ  – София област 

2. Набелязване и приемане на конкретни мерки по отношение спазване на 

законодателството свързано с хуманното отношение към животните  на 

пазарите  в  Софийска област. 

          Докладва: Представител на ОДБХ  – София област 

                 

3. Други. 

 

 

Заседанието беше открито от г-жа  Галя Георгиева – Заместник областен 

управител на Софийска област и председател на комисията, която приветства 

членовете на комисията. Поясни, че заседанието е свикано във връзка с чл. 128 

от Закона за ветеринарномедицинската дейност, постъпило в Областна 

администрация на Софийска област писмо с вх. № 12-00-152/05.09.2017 г. от 

Областна дирекция по безопасност на храните – София област и в изпълнение на 

т. І от Заповед № РД11-1830/04.09.2017 г. на Изпълнителния директор на 

Българска агенция по безопасност на  храните, относно доклад на Анималс 

Ейнджълс през месец юли 2017г. за сериозни проблеми с хуманното отношение 

към животните на пазарите за животни в България.  



След това предложи комисията да премине към разглеждане на точките от 

дневния ред. 

По точка 1 от дневния ред - Запознаване с установените проблеми, по 

отношение нарушаване правилата за  хуманно отношение към животните, 

думата беше дадена д-р Мариела Найденска – началник отдел „Защита на 

животните” към Областна дирекция по безопасност на храните – София област. 

д-р Мариела Найденска, запозна членовете на комисията с най-често 

срещаните нарушения на правилата за хуманно отношение към животните, както 

на самите пазари, така и по време на транспорт, отразени в третия доклад на 

Анималс Ейнджълс през месец юли 2017г. 

Поясни, че на територията на Софийска област има само един регистриран 

пазар за живи животни в гр. Костинброд, а в останалите общини, вероятно 

съществуват нерегламентирани пазари за живи животни. 

След което запозна присъстващите с изискванията към пазарите за живи 

животни, определени в НАРЕДБА № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-

санитарните изисквания към пазарите за животни, по-съществените от които са 

следните:  

1. оградени са със стабилна ограда; 

2. имат вход за влизане на превозните средства; 

3. имат вход за посетители; 

4. имат подходящи съоръжения за товарене и разтоварване на животни – 

без заострени ръбове. Конструкцията на съоръженията и третирането на 

животните не предизвиква подхлъзване и падане по време на придвижване, 

товарене и разтоварване; 

5. имат съоръжения за хранене и поене на животните, съобразени с вида и 

възрастта на настанените животни; 

6. имат обособени сектори по видове животни, които са: 

а) обозначени с табели с надпис за съответния вид животни; 

б) снабдени със сенници и места за връзване ; 

7. разполагат със следните помещения: 

- помещение за ползване от ветеринарен лекар; 

- помещения за съхранение на фураж, постелъчен материал и препарати за 

ДДД (дезинфекция, дезинсекция, дератизация); 

- желателно и да имат помещение с ниска температура (хладилна камера) 

за съхранение на умрели животни; 

8. имат изградено изолационно помещение или ограден за целта сектор от 

пазара; 

9. имат площадка за събиране, съхранение и обезвреждане на тора и други 

отпадъци; 

10. имат подходяща система за събиране на отпадните води; 

11. разполагат с подходящо оборудване за почистване и дезинфекция на 

местата, в които се настаняват животните. 

На територията на пазара се допускат само идентифицирани животни, 

които са преминали ветеринарномедицински преглед, при който е установено, че 

са клинично здрави и са придружени със съответните документи, гарантиращи 

произхода и здравословното им състояние – ВМС за 



транспортиране/придвижване на живи животни, паспорти за ЕПЖ, еднокопитни 

животни и кучета. 

При съмнение за заразна болест животните не се допускат до пазара и 

незабавно се уведемя ОДБХ.  

Транспортирането на животните се извършва в съответствие на Регламент 

(ЕО) № 1/2005 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 – лиценз за транспорт на живи животни, 

одобрение на транспортното средство за съответните видове животни, 

удостоверение за правоспособност за превоз на животни, издадено на 

шофьора/придружителя на животните. 

За спазване правилата за защита и хуманното отношение към животните е 

необходимо: 

- Да не се ограничава свободата на движение – на всяко животно се 

осигурява свобода на движение в съответствие с физиологичните му 

потребности. При необходимост селскостопанските животни се връзват по 

начин, който не ограничава естествените им движения за задоволяване на 

техните физиологични и етологични потребности (възможност да лягат и стават, 

да се хранят и пият вода без затруднение), по начин изключващ риск от 

задушаване. Животните да не се връзват за рогата, халките за нос, нито да са със 

завързани крака. Телетата са без намордници. Домашните еднокопитни животни, 

над осем месеца, носят оглавници, с изключение на необяздени; 

- Защита от неблагоприятни атмосферни влияния; 

- Подовете да са с подходяща твърда, гладка и стабилна повърхност, 

постлани с чиста, суха и удобна постеля за да се избегне подхлъзване, 

нараняване или ненужно страдание. 

- Всяко животно да има достъп до достатъчно количество вода и храна; 

- Животните да не се подлагат на натоварвания, които не са съобразени с 

анатомичните и физиологичните им възможности; 

- Животните да не се влачат, удрят или ритат, да не им се причинява 

ненужна болка или страдание, да не се използват остени или други инструменти 

със заострени краища. Използването на електрошокове да се избягва. При 

всички случаи, да се използват само при възрастни животни от рода на едри 

преживни животни и свине, които отказват да се движат и само когато има място 

да се придвижват напред. 

  

 г-жа Галя Георгиева, предложи да се отправи запитване до общините в 

Софийска област, относно съществуването на пазари за живи животни на 

територията на съответната община и дните, в които се провеждат. 

След което предостави думата на присъстващите за предложения, 

допълнения и въпроси, тъй като нямаше такива премина към следващата точка 

от дневния ред. 

  

По точка 2 от дневния ред: Набелязване и приемане на конкретни мерки по 

отношение спазване на законодателството свързано с хуманното отношение към 

животните на пазарите  в  Софийска област, г-жа Георгиева, посочи, че пред 



всеки от присъстващите са предложените от ОДБХ – София област мерки по 

отношение спазване на действащото законодателство на пазарите за живи 

животни, след което думата беше дадена отново на д-р Мариела Найденска, за 

да ги представи. 

д-р Мариела Найденска, запозна членовете на комисията с така 

предложените конкретни мерки. 

Г-жа Георгиева, допълни, че конкретен график за извършване на 

проверки на пазарите за живи животни ще може да се изготви след получаване 

на информация от общините. 

 

Г-жа Георгиева, предложи така представените мерки да бъдат приети от 

Постоянно действащата Епизоотична комисия на Софийска област. 

 

Мерките се приха с единодушие от комисията. 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

Постоянно действащата Епизоотична комисия приема Мерки по 

отношение спазване на действащото законодателство на пазарите за живи 

животни в  Софийска област, както следва: 
1. Кметовете на общини да проведат заседания на общинските епизоотични 

комисии на основание чл. 128 от ЗВД във връзка с изготвен трети доклад за 

сериозни проблеми с хуманното отношение към животните на пазарите за 

животни в България, по наблюдения, извършени от Анималс Ейнджълс през м. 

юли 2017 г. С копие от протокола от проведеното заседание да се уведоми 

Областния управител на Софийска област и директора на ОДБХ София област. 

Срок: 12.09.2017 г. 

    Отговорник: Кметове на общини от Софийска област 

 

2. Запознаване членовете на комисиите с изискванията към 

регламентираните пазари за живи животни и най-често срещаните нарушения на 

действащото законодателство по отношение идентификацията на животните и 

нарушенията на правилата за хуманно отношение към тях. 

 

3. След получаване на протоколи от проведените заседания на общинските 

епизоотични комисии да бъде изготвен на график за извършване на съвместни 

проверки на официалните ветеринарни лекари, отговорни за здравеопазването на 

животните (ОВЛ) с представители на общинската администрация и 

представители на ОД МВР – София на всички пазари за живи животни на 

територията на съответните общини. Срок за извършване на проверките – 

20.09.2017 г. 

 

4. Кметовете на общини с нерегламентирани пазари за живи животни да 

предприемат незабавни действия за привеждането им в съответствие с 

изискванията, определени в НАРЕДБА № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-

санитарните изисквания към пазарите за животни. 



 

5. При провеждането на пазари за живи животни на територията на 

Софийска област, отговорниците на пазарите при установяване на нарушения на 

правилата за хуманно отношение към животните (ограничаване движението на 

животните, излишни страдания, липса на вода, защита от неблагоприятни 

климатични условия и др.) да информират официалните ветеринарни лекари към 

съответната община. 

 

По точка 3 от дневния ред – Други, нямаше предложения, мнения и 

запитвания. 
 

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито от г-жа Галя 

Георгиева. 

 

 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА 

Заместник областен управител на Софийска област и  

Председател на Постоянно действаща Епизоотична комисия 

 

 

 

 

Изготвил протокола:        

Венцислава Асенова 

Главен експерт,  отдел ЕТРУТ – ОАСО и  

секретар на Постоянно действаща Епизоотична комисия 


