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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е МОНТИРАНЕТО 

НА КАМЕРИ В КЛАНИЦИТЕ? 

 

 

 

 
 

 

Източник – Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA – Службата по 

околна среда, храни и селскостопански въпроси в Обединеното Кралство) 

 

Кратко описание по темата – В Обединеното Кралство (ОК) е направено проучване 

до широка аудитория с представители от различни асоциации, държавни институции, 

ветеринарни лекари, бизнес оператори, управители на кланици, граждани, фермери, 

представители в името на държавата, неправителствени организации и много други. До 

всички тях е бил изпратен кратък въпросник, в който са изброени точни и ясни 

въпроси касаещи спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по 

време на тяхното пристигане в кланиците, разтоварване, почивка, зашеметяване и 

клане. Всички въпроси се свеждат до един по-голям и водещ, а именно дали 

монтирането на видеонаблюдение в кланиците би довело до подобряване на хуманното 

отношение към животните. Някои от по-горе изброените предлагат за по-малките 

кланици, които работят почасово и в които по всяко време има ветеринарен лекар, 

който е отговорен за хуманното отношение, тези кланици да бъдат освободени от 

задължителното поставяне на видеонаблюдение (CCTV). Това пък от своя страна не 

трябва по никакъв начин да доведе до замяна на CCTV с ветеринарния лекар назначен 

в кланицата. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 
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Най-честите проблеми в този сектор 

 

Години на ред, много неправителствени организации (НПО) заснемат условията в 

кланиците, как животните се удрят, дърпат, ритат, влачат и т.н. нарушавайки всички 

изисквания за хуманно отношение. В 93% от случаите става на въпрос за сериозни 

нарушения. Агенцията за качество на храните ( Food Standards Agency) докладва за 

тези нарушения и излиза със становище, че е необходимо да бъдат монтирани камери 

за видеонаблюдение, с цел по-строг контрол във всички лицензирани кланици. 

Спазването на изискванията за хуманно отношение към животните преди клане, 

съответно води до по-високо качество на месото. 

Чрез направеното запитване, фермерите отговарят, че изпращайки своите отгледани с 

много любов животни към кланиците, се надяват да бъдат спазени всички изисквания 

за хуманно отношение, да бъде избегнат среса и тяхното нараняване.  

Според Агенцията за качество на храните в Обединеното Кралство, най-рисковите 

моменти за животните се явяват периодите при пристигането им в кланицата, времето 

за зашеметяване и клане. 

Английската ветеринарна асоциация и асоциацията на държавните ветеринарни лекари 

подкрепени от Royal Veterinary Collage също подкрепят идеята за монтиране на камери 

в кланиците, които обаче да не изместят мястото на ветеринарния лекар.  

Правителството на Обединеното Кралство е съгласно с всички останали институции и 

НПО за задължително монтиране на видеонаблюдение в кланиците с една единствена 

цел – спазване на изискванията за хуманно отношение към животните.  Тяхната задача 

е да работят съвместно със заинтересованите страни и институции и да подготвят 

ръководство/наръчник, в което ясно и точно да бъде описана техническата 

спецификация.  

Голяма част от неправителствените организации вярват и се надяват, че ако се въведе 

задължителното инсталиране на камери в кланиците би допринесло за подобряване 

ефективността на мониторинг осъществяван от официалния ветеринарен лекар, както и 

до по-добри отношения към животните. 

 

 

Финансиране на CCTV 

За голяма част от собствениците/мениджърите на кланици този ресурс (монтиране и 

поддръжка) би бил твърде висок разход, особено за малките кланици. Надеждата за 

всички е, че по този начин биха се насърчили изпълнението на добрите практики. 
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Доброто хуманно отношение към животните рефлектира върху качеството на месото, 

това води до по-високи продажби и по-голямо доверие  сред потребителите.  

 

На един от въпросите „Необходимо ли инсталиране на CCTV във всички кланици 

независимо от техния капацитет?“ беше направено следното обобщение: 

 

 

организация 

Отговор 

да не въздържали се 

Собственици/управители на кланици 6 4 3 

Природо защитни организации 19  1 

Фирми за CCTV 4   

Фермери 30 3  

Агенция за качество на храните 1   

Граждани  3641 18 93 

Индустрията  8 4 1 

Регионални служби 7   

Ветеринарни лекари 24   

 

 

 

Една част от управителите/мениджърите са на мнение, че правилата трябва да бъдат 

еднакви за всички, независимо от капацитета на кланицата, докато друга част смятат, 

че по-малките кланици нямат необходимост от видеонаблюдение, тъй като лесно се 

наблюдават от ветеринарния лекар. 

Фермерите подкрепят Агенция за качество на храните, че капацитета на кланицата не 

е определящ и че правилата трябва да важат за всички. 

Индустрията е на същото мнение, като една част от тях предлагат правилата да се 

основават на оценка на риска, тоест ако има докладвани несъответствия за дадена 

кланица то неминуемо в нея да бъде инсталирано видеонаблюдение. 

Много от ветеринарните лекари са заявили, че капацитета на кланицата не оказва 

съществено влияние върху риска за хуманното отношение към животните и че всички 

животни трябва да получават еднаква защита. Има изразено становището, че 

операторите на малките кланици имат същите отговорности спрямо хуманното 

отношение към животните както тези в големите и целта на всички тях е подобряване 

на индустрията. Малките кланици имат нужда от по-малко камери на по-ниска цена.  
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Собствениците/мениджърите на кланици, фирмите занимаващи се с монтиране на 

CCTV, индустрията, местните ветеринарни служби, Агенция за качество на храните и 

ветеринарните лекари предполагат, че правителството на Обединеното Кралство може 

да субсидира инсталирането на видеокамери в зависимост от производителността на 

дадена кланица. 

Фирмите доставчици на видеонаблюдение предполагат, че мотото отправено към 

правителството трябва да е с положително послание от ползите при тяхното 

инсталиране и подобряване на изискванията за хуманно отношение към животните. 

Собствените на кланици, НПО, фермерите, индустрията и  Агенция за качество на 

храните са на мнение, че малките кланици трябва да имат по-дълъг период, за да могат 

да изпълнят тези изисквания, тъй като техните доходи са по-малко в сравнение с по-

големите кланици. 

Някои НПО, защитаващи правата на животните и някои ветеринарни лекари смятат, че 

не трябва да има разлика в подхода между големите и малките кланици, защото всички 

животни трябва да бъдат предпазени и защитени. 

Има предложение направено от индустрията в което се казва, че в малките кланици 

трябва да се постави видеонаблюдение основаващо се на база оценка на риска, а не 

масово във всички кланици.  

 

 

Отговор от правителството 

Правителството на ОК ще позволи един разумен преходен период за влизане в сила на 

законодателството, което да помогне на кланиците за задължителното 

видеонаблюдение. 

Правителството ще обмисли и други работещи механизми, с които да се даде 

възможност на бизнес операторите да изпълнят своите законови задължения. 
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Заключение: 

Какви са основните потенциални ползи за животните и потребителите от 

задължителното видеонаблюдение в кланиците? 

 Защита и хуманно отношение към животните; 

 По-голямо уважение към животните преди клането; 

 Лошото отношение към животните води до лошо качество на месото и в 

интерес на индустрията е да се работи за по-високи стандарти  за хуманно 

отношение към животните; 

 Добив на по-качествено месо от спокойни, не стресирани животни. 

 

Литературен източник: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658739/cctv-

slaughterhouse-consult-sum-resp.pdf 

 

Изготвил: 

д-р Силвия Пеева, главен експерт в дирекция КРОКЦ, ЦОРХВ, МЗХГ 

29.11.2017 
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