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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
„ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТА И КОТКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“
28-ми октомври 2013г., гр. Брюксел, Белгия
На 28-ми октомври 2013г. в гр. Брюксел, Белгия се проведе Конференция на тема:
„Хуманно отношение към кучета и котки в Европейския съюз“. Това е първата европейска
конференция за хуманно отношение към кучета и котки, която имаше за цел да събере на
едно място представители на държавни органи, неправителствени организации, както и
лица с професионален или личен интерес. По време на конференцията бяха обсъдени
проучвания за хуманното отношение към кучетата и котките, които имат отношение към
търговските и развъдните практики.
Конференцията бе открита от Paola Testori Coggi, директор на Главна Дирекция
„Здравеопазване и потребители“ към Европейската Комисия. Бяха направени Приветствия
от Tonio Borg, Европейски комисар „Здравеопазване и потребители“, Prof. Virgilijus
Jukna, Министър на земеделието на Република Литва, Diane Dodds, член на Европейския
Парламент.
Бе представен пленарен доклад от Professor James Serpel, University of Pennsylvania;
US на тема “Как социалните нагласи се отразяват на отглеждането на домашните
любимци“.
В Европа и Северна Америка отглеждането на домашни любимци от средната класа
на обществото става популярно едва в средата на XVIII век. От тогава броят на
отглежданите в домакинствата домашни любимци се увеличава. Това се дължи най-вече на
фактори, като урбанизацията, повишаването на доходите на средната класа, намаляването
на раждаемостта, както и на някои социални нагласи, като повишаването на значимостта
на домашните любимци в обществото.
Alberto Laddomada, Unit Animal Health, Directorate Health and Consumers, European
Commission: „Европейско законодателство за кучета и котки“:
В ЕС няма специфично законодателство за хуманно отношение към кучета и котки,
но въпреки това, при разработването и въвеждането на други европейски политики, то се
взема предвид. По тази причина държавите членки, както и институциите на ЕС са
задължени да се съобразят с тях при формулирането и въвеждането на политиките на

Съюза. Кучетата и котките са обект на европейското законодателство, когато те се
използват за опитни цели или се транспортират с търговска цел.
Jan Vaarten, Federation of Veterinarians of Europe; Belgium: „Превенция на
предаването на заразни заболявания“:
Животните компаньони могат директно или индиректно да играят роля при
трансмисията на различни инфекциозни заболявания. CALLISTO е международен проект,
чиято цел е предоставянето на обща информация за ролята на домашните любимци като
източник за заразяване на хората и селскостопанските животни. Чрез този проект ще бъдат
предложени действия, които трябва да бъдат предприети за да се предотвратят рисковете
за здравето на животните и хората. Той се финансира по 7-ма Рамкова Програма на ЕК и се
изпълнява от международен консорциум, включващ университети, научноизследователски
институти и ветеринарномедицински асоциации.
Kristina Stakyte, State Food and Veterinary Service of the Republic of Lithuania, „Нов
подход за защита на животните в Литва“:
От 1-ви януари 2013г е в сила новият Закон за защита и хуманно отношение към
животните на Литва. Целта на този закон е обединяването на съществуващите законови
изисквания на ЕС за защита и хуманно отношение към животните.
Eric van Tilburg, Health Ministry; Belgium, “Законово гарантиране на хуманното
отношение при търговията с животни компаньони”:
От началото на разработването на законодателство за хуманно отношение към
домашните любимци през 1996г., голямо внимание е отделено за намаляването на
възможностите за импулсивни покупки на домашни любимци, след което собствениците
разбират, че нямат възможност да се грижат за тях. Контролът върху търговците се
осъществява чрез въвеждането на задължителна идентификация и регистрация на
кучетата, както и чрез лицензирането на лицата развъждащи кучета и котки. Забраната за
развъждане на животни от смесени породи е довела до значително намаляване на броя на
тези животни в приютите в Белгия. На този етап съществува необходимост за работа по
проблемите свързани с търговията и развъждането на котки.
Gaetana Ferri, Health Ministry; Italy, “Търговия с малки кучета и котки и
италианския наказателен кодекс”:
През 2010г. италианският парламент приема специфични закони, за да се ограничи
с нелегалната търговия с животни компаньони. За престъпление се счита: организираното
нелегално въвеждане на кученца и котенца в страната; нелегален транспорт, продажба и
покупка на тези животни; лошо отношение и убийството на животни и т.н.
Claire Calder, Eurogroup, Belgium, “Социално влияние върху животните
компаньони”:
Към този момент няма европейско законодателство, което да гарантира спазването
на хуманното отношение към кучета и котки, когато се отнася за развъждане или
продажба. По тази причина различните стандарти могат значително да варират в
различните държави членки. Силно негативно влияние върху хуманното отношение имат

селективното развъждане, развъждането в неподходящи условия, продажбата на домашни
любимци чрез интернет и т.н. На организациите за защита на животните често се налага да
се справят с проблеми свързани с безотговорно развъждане и търговия. Това става чрез
приемането в приюти на животни със здравословни и поведенчески проблеми, вследствие
на неправилно развъждане или търговия. Тези организации вземат и активно участие в
различни обществени обучителни кампании и финансирането на научни проекти.
Simon Orr, Federation of European Companion Animal Veterinary, Associations; UK,
“Хуманно отношение при търговия и развъждане, според ветеринарната практика”:
През последните години в ЕС значително се е повишила търговията с домашни
любимци. Незаконната търговия води и до повишаване на честотата на лошите развъдни
практики. Необходимо е общоевропейски метод за събиране на данни, за да бъдат
определени здравните проблеми, пряко свързани с лошите развъдни практики и
разпространението на наследствените заболявания. Ветеринарните лекари имат ключова
роля за обучението на хората, желаещи да вземат домашен любимец, както и на лицата
развъждащи при спазването добрите животновъдни практики.
Rachel Casey, Bristol Veterinary School; UK, “Практики за хуманно отношение при
търговия и развъждане и как те се отразяват върху физическото и психическото
развитие на животните”:
Влияние върху хуманното отношение към животните компаньони оказват
състоянието на родителите и средата, в която биват развъждани. Проблеми свързани с
неподходяща селекция на родителите включват: наследствени заболявания, проблеми в
развитието и характера на животните. Неподходящите условия на развъждане
предразполагат към инфекциозни заболявания, които могат да представляват риск за
здравето, както на хората, така и на животните. Средата оказва влияние и върху развитието
на поведението на животните. Неподходящите условия и липсата на социализация се
отразяват на приспособимостта на животните в домашни условия. Последствията от това
са „поведенчески проблеми“, изразяващи се в агресия към хора или животни, неспирно
лаене и т.н. Лошите развъдни практики оказват силно емоционално и финансово влияние
върху стопаните, което се отразява и върху обществото като цяло.
За разрешаването на тези проблеми е необходимо да се предприемат стъпки на
няколко нива: провеждане на допълнителни изследвания в областта на оптималните
практики на развъждане, общовалидно законодателство на европейско ниво, което да
ограничава лошите развъдни и търговски практики, обучение на стопаните и лицата
развъждащи кучета за осигуряване на животните компаньони най-добрите условия за
психическо и физическо развитие.
Thomas Meyer, President of the European Pet Food Industry Federation; Belgium,
“Разходи за грижите за кучета и котки в ЕС”:
Какво дава най-добри резултати? Това е изграждането на информираност чрез
провеждането на обучение или въвеждането на по-рестриктивни мерки? „Козметичната“
хирургия, бездомните кучета, доброто хранене, добрата ветеринарна грижа, ваксинацията,
добрите условия на отглеждане и обратно: обществеността трябва да разбере, какво е от

полза за изграждането на хармонична връзка за между животните и стопаните и
обществото като цяло.
Jeff Segers, Animal Transport Association; Belgium, “Подобряване на
придвижването на домашни любимци
Хуманното отношение към животните е постоянна отговорност за всеки, който
участва в транспорта им, тъй като спазването на „5-те свободи“ никога не може да бъде
гарантирано по време на транспорт. Всички превозвачи трябва да направят всичко
възможно, за да гарантират хуманно отношение към животните. Провеждат се семинари и
курсове сред хората, отговарящи за транспорта на животни. Също така се работи и върху
подобряване на оборудването на транспортните средства. Индустрията работи в тясно
сътрудничество с организациите за защита на животните, като и с научни организации и
представители на контролните органи в държавите членки.
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