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МINISTRY OF AGRICULTURE, FOOD AND FORESTRY                        

RISK ASSESSMENT CENTER ON FOOD CHAIN  

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

КООРДИНИРАН ПЛАН ЗА КОНТРОЛ В ЕС НА ОНЛАЙН 

ПРОДАЖБАТА НА КУЧЕТА И КОТКИ 

 

 

На 21.06.2018 г. беше проведена 

третата среща на Платформата на ЕС за 

благосъстояние на животните1.  

Един от въпросите включени в 

Дневния ред на Платформата беше 

проектът на Комисията за 

координиран контролен план на ЕС 

относно онлайн продажбата на 

котки и кучета2. 

 

 

Г-н Станислав Ралчев (Генерална дирекция на ЕК SANTE, отдел G2 „Здраве и 

Благосъстояние на Животните“) представи проекта на ЕК за Координиран Контролен 

План (ККП) в рамките на ЕС на онлайн продажбите на кучета и котки. Имайки предвид 

засилената он-лайн търговия с кучета и котки и високите рискове, произтичащи от това, 

държавите-членки подкрепят тази инициатива.  

Целите на плана ще бъдат засилване на сътрудничеството и административната 

помощ между държавите-членки (ДЧ) и разпознаване на интернет платформите за 

продажба на домашни любимци и разкриване на подвеждащите практики при продажба. 

Също така ще се повиши осведомеността на обществеността, че онлайн продажбите на 

кучета и котки са предмет на официалния контрол.  

Участието от страна на ДЧ ще бъде доброволно и от компетентните органи ще 

бъде изискано да търсят интернет страници, които предлагат кучета и котки срещу пари. 

В случай на подозрение за нарушаване на законодателството, компетентните органи ще 

извършват необходимите проверки. Контролният план, ако бъде приет, ще се изпълнява 

за определен период от време и резултатите ще бъдат докладвани пред ЕК. 

                                                           
1 Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните, стартирана от Европейската комисия през 

2017 г., е от 75 членове, включително представители на държавите-членки, гражданско общество, 

независими експерти и организации за защита на хуманното отношение към животните. Платформата вече 

се превърна в основен форум за обмен на информация и добри практики за всички държави-членки и 

различни заинтересовани страни в цяла Европа. През изминалата година участието на членовете на 

платформата подпомогна Комисията в нейната цел за подобряване на благосъстоянието на животните чрез 

по-добро прилагане на правилата на ЕС, разработване на доброволни ангажименти и насърчаване на 

стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните на световно равнище. 
2 http://www.eurogroupforanimals.org/eu-animal-welfare-platform-pet-subgroup-on-dog-trade  
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Испания, Холандия, Еврогрупата за животните3 и FVE4 поздравиха Комисията за 

инициативата. RSPCA5 напомни за предизвикателствата в областта на търговията с 

домашни любимци, необходимостта от прилагане на законите и желанието за обмен на 

информация. 

На 21 юни 2018 г. Постоянното представителство на Холандия в Брюксел бе 

домакин на първата среща на Подгрупата6 за подобряване на здравето и 

благосъстоянието на домашните любимци (кучета) в търговията към Европейската 

платформа за хуманно отношение към животните. 

Инициативата е фокусирана предимно върху обмена на добри практики и 

разработването на информационни материали. Също така ще работи за подобряване на 

обмена на данни и сътрудничество, за да се гарантира проследяването на търговията с 

кучета. 

Увеличаването на развъждането на домашни 

любимци, свързано с търсенето, доведе до появата на 

печеливш бизнес. Поради това много лицензирани и 

нелицензирани развъдници в момента произвеждат 

животни за чисто търговски цели. В няколко страни 

от ЕС повечето от кученцата и котенцата, търгувани 

незаконно, се развъждат в т.нар. „кучешки ферми“ 

(puppy mills) или от безскрупулни търговци, които са 

в сивия сектор на икономиката. Обикновено първите 

седмици от живота са от съществено значение за осигуряване доброто здраве и 

социализация на животните. За съжаление, тези животни прекарват по-голямата част от 

времето си ограничени в тясно пространство без социално взаимодействие или 

подходяща сетивна стимулация.  

 

За да си осигурят минимални разходи 

търговците отглеждат често тези недохранени и 

дехидратирани животни на тъмно, при 

изключително ниска хигиена и ги отбиват от 

майката на прекалено ранна възраст. Женските 

кучета се превръщат в машина за раждане, 

експлоатирани до пълно изтощение, след което 

често биват изхвърляни на улицата. 

Повечето организации за защита на животните в Европа отдавна провеждат 

кампании за спиране на нелегалното развъждане и търговия с домашни любимци и 

въвеждане на правила в интернет търговията.  

                                                           
3 https://www.eurogroupforanimals.org/  
4 http://www.fve.org/ - Федерация на ветеринарните лекари в Европа 
5 https://www.rspca.org.uk/ - Кралско дружество за защита на животните от жестокост - Великобритания 
6 Подгрупата се състои от девет държави членки (FR, DK, RO, BE, SK, ES, DE, IT и NL), един независим 

експерт, една професионална организация (FVE) заедно с Еврогрупата за животни, Фондация „Четири 

лапи“ и RSPCA. 
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Кученцата се транспортират в нечовешки условия 

в автомобили, ванове и микробуси на хиляди километри, 

за да бъдат продадени чрез онлайн реклами на нищо 

неподозиращите купувачи. Проучване на Dog Trust 

разкрива, че едно на всеки 10 кученца, пренесени 

незаконно в Обединеното кралство, умира в рамките на 

първите три седмици от пристигането си. 

Търговията с животни поставя много въпроси от 

морално естество и крие множество рискове, особено 

закупуването или транспорта на животни с неясен здравен 

статус представлява опасност, една голяма част от които 

са обект на незаконен внос и придобиване. 

Липсата на ясни правила и контрол в онлайн 

търговията с домашни любимци излага на потенциални рискове, както животните, така 

и потребителите – често закупените животни са болни или има измама относно 

породата. Съдържанието на обявите за продажба на животни в много случаи е 

подвеждащо. Много често предлаганите за продажба животни нямат нужните 

документи - както относно ваксинации и здравословно състояние, така и за произход. 

Често такива животни попадат на улицата, тъй 

като покупката им е била плод на моментно 

настроение и стопаните им вече не искат да се 

грижат за тях. 

От друга страна, закупуването на болно 

животно води до непредвидени разходи, които 

новите собственици невинаги могат да покрият 

и до дълбоки емоционални травми при загубата 

на новия домашен любимец вследствие на заболяване. 

Няколко организации провеждат и международни кампании за убеждаване на 

администраторите на онлайн платформите за обяви да въведат правила при покупко-

продажбата на животни, които да защитават интересите, както на животните, така и на 

техните бъдещи собственици.  

 

Едни от най-важните изисквания, които трябва да се въведат от онлайн сайтовете 

за продажба е да не се качват обяви от нелицензирани търговци на животни, да има 

задължителна информация в обявата за здравословното състояние на предлаганото 

животно и грижите за него, да не се продават застрашени или защитени животни, или 

обявите да имат друго съдържание, нарушаващо закона. 
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Подгрупата за търговия с домашни любимци ще се съсредоточи върху 

прилагането на SMART работен план, целящ да идентифицира ефективни решения за 

спиране на контрабандата на домашни любимци в 

целия ЕС. 

По тази причина по време на срещата 

членовете проведоха задълбочена дискусия относно 

предизвикателствата и възможните решения на 

незаконната търговия с домашни любимци. 

Подгрупата цели да проникне в тайните на този 

излючително доходоносен бизнес, свързан с 

безскрупулно развъждане и продажба на кученца и 

носещ много страдание на животните, както и да разгледа подробно двежението на 

безстопанствени кучета за осиновяване. В повечето от случаите и двата вида 

придвижване на животни са прикрити като движение с нетърговска цел на домашни 

любимци, които уж пътуват с техния собственик, без включване на икономически 

операции и смяна на собственика. 

Подгрупата определи като едно от основните предизвикателства липсата на 

прилагане на настоящата законодателна рамка. Също подчерта необходимостта от по-

добър контрол на развъдчиците и онлайн продажбите на домашни любимци и 

подобряване на регистрационните и идентификационните системи като ключово за 

решаване на проблема. Важен въпрос е и подобряване на осведомеността сред хората – 

бъдещи собственици, които често закупуват домаен любимец водени от моментно 

настроение или прищявка. Разработването и разпространението на информационни 

материали и целенасочени насоки за развъдниците, компетентните органи, търговците 

и потребителите също бяха разглеждани като цел в работния план на подгрупата. 

Председателят на подгрупата представи работата пред Платформата на ЕС за 

хуманно отношение към животните.  

Важно е да се отбележи, че успоредно с работата на подгрупата ще се прилага и 

новата инициатива на Европейската комисия за спиране на незаконната онлайн 

продажба на домашни любимци (Координирания план за контрол с оправомощаване на 

националните компетентни органи да наблюдават и разследват класифицираните 

реклами на домашни любимци в интернет). Надяваме се, че синергията между тези 

инициативи ще позволи голям напредък в борбата срещу незаконната търговия с кучета. 

08.10.2018 г. 

 

 

Източници:  

 

1. Трето заседание на платформата на ЕС, на 21.06.2018 г. - 

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/meetings_en 

2. Видеозапис от срещата онлайн: https://webcast.ec.europa.eu/inaugural-meeting-of-

the-platform-on-animal-welfare (here) и on EbS (от 9.30 CET). Програмата е 

достъпна тук: agenda. 

3. EU ANIMAL WELFARE PLATFORM – PET SUBGROUP ON DOG TRADE 

http://www.eurogroupforanimals.org/eu-animal-welfare-platform-pet-subgroup-on-

dog-trade 
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http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=06/02/2017&sitelang=en&page=3&institution=
http://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/meetings_en
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4. Four Paws - https://www.stoppuppytraders.org/en/four-paws-campaign-against-

illegal-puppy-trade  

5. Dog Trust - https://www.dogstrust.org.uk/  

6. RSPCA - 

https://www.rspca.org.uk/getinvolved/campaign/dogownership/scrappuppytrade  

 

 

 

8.10.2018 г. 

 

 

Д-р МАДЛЕН ВАСИЛЕВА 

Главен експерт 

Отдел „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ  
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