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Световната здравна организация предупреждава, че ако не се предприемат действия, до 2050 г. 
антимикробната резистентност може да причини 10 милиона смъртни случаи всяка година и да 
доведе до икономически загуби, сравними с финансовата криза от 2008 г.

Антимикробната резистентност (АМР) е една от най-големите заплахи за глобалното човешко 
здраве, като основен фактор за тази тиха пандемия е интензивното животновъдство, което 
представлява над 70% от световната употреба на антимикробни средства. През 2016 г. Общото 
събрание на ООН призна неподходящата употреба на антимикробни средства при животните като 
водеща причина за повишаване на АМР. Нужни са незабавни действия, за да се защити човешкото 
здраве от АМР.

За да се справи с това предизвикателство, Европейската комисия заяви, че националните 
стратегически планове на Общата селскостопанска политика трябва да включват мерки за 
намаляване на употребата на антибиотици. Освен това, Регламентът относно ветеринарните 
лекарствени продукти, който се прилага от 28 януари 2022 г., налага нови ограничения за употребата 
на антибиотици в селскостопанския сектор и забранява употребата на антибиотици с цел 
компенсиране на лошата хигиена, неадекватното отглеждане на животни, липсата на грижи или 
лошото управление на селскостопанските обекти.

В светлината на развитието на ниво ЕС, ЧЕТИРИ ЛАПИ, заедно с ветеринарни и правни експерти 
създадоха този документ с насоки, за да подпомогнат лицата, вземащи решения при прилагането на 
необходимите мерки за подобряване на хуманното отношение към животните в европейските ферми, 
във връзка с намаляване на употребата на антибиотици, справяне с АМР и привеждане в 
съответствие с новите разпоредби на ЕС. Един елемент, който си струва да се има предвид е, че 
всички усилия за подобряване на отглеждането са насочени към подготовката за преразглеждане на 
законодателството за хуманно отношение към животните, обявено от Комисията.

Спешно е необходимо значително намаляване на употребата на антибиотици в селското стопанство, 
което е възможно само ако обърнем внимание на основните причини, които налагат антибиотичното 
лечение: условията на отглеждане на животните и размера на индустриалното селско стопанство.

В интензивните ферми е налице широка употреба на антибиотици основно за ограничаване на 
заболяванията при животните, живеещи в условия, спомагащи за бързо разпространение на 
болестите. Осигуряването на добри условия на живот ще гарантира, че животните са в добро здраве 
и със силна имунна система, което ги прави по-малко податливи на инфекции, изискващи 
антибиотично лечение. Това е пътят за постигане на ефективно намаляване на употребата на 
антибиотици.

В същото време, преходът към селско стопанство с високо хуманно отношение към животните може 
да се случи само заедно с преход към устойчиви, предимно растителни диети, които премахват 
натиска на интензивното селско стопанство в средата ни и са от решаващо значение за смекчаване 
на климатичната криза. В крайна сметка, за да защитим човешкото здраве, трябва да преосмислим и 
коригираме връзката между хората, животните и околната среда.

ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици

Информация 
за ЧЕТИРИ ЛАПИ
ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която 
помага на изложени на прякото човешко влияние животни, разкрива случаи на 
насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през 1988 г. във 
Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който 
хората се отнасят към животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампа-
ниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към животни компаньони, в 
това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, 
като мечки, големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи 
условия, както и в зони на бедствия и конфликти. С представителства в Австра-
лия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Косово, 
Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна, Швейцария и Южна Африка, както и 
спасителни центрове в единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотлож-
на помощ и дългосрочни решения. www.four-paws.bg

редговорП

Д-р Мартина Щефани
Директор селскостопански животни и хранене 
ЧЕТИРИ ЛАПИ



Контекст на политиката (обстановка)

Борбата срещу антимикробната 
резистентност в Европейската 
зелена сделка

През м. декември 2019 г. новоназначената тогава 
Европейска комисия представи „Европейската зелена 
сделка“ – петгодишната работна програма на Евро-
пейската комисия. Наред с другите всеобхватни цели, 
Европейската зелена сделка „се стреми да максими-
зира ползите за здравето за подобряване на общест-
веното здраве“.1

В работата за постигане на тази цел, Европейската ко-
мисия идентифицира необходимостта от предприема-
не на действия срещу антимикробната резистентност 
главно чрез прилагането на Общата селскостопанска 
политика (ОСП). По-конкретно, Европейската комисия 
се позовава на националните „стратегически плано-
ве“, които представляват списък с мерки за прилагане, 
които държавите-членки трябва да разработят в съот-
ветствие с правилата, определени в регламентите на 
ОСП.  Европейската зелена сделка предвижда, че тези 2

„стратегически планове ще трябва да отразяват по-
вишеното ниво на мерки за значително намаляване на 
употребата и риска от [...] антибиотици“.3

Хуманно отношение към животните и 
антимикробната резистентност в 
стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегията „От фермата до трапезата“ бе представе-
на няколко месеца след Зелената сделка, през м. май 
2020 г. Стратегията „От фермата до трапезата“ пред-
ставлява план, разработен от Европейската комисия 
за изпълнение на целите на Зелената сделка в специ-
фичните области на политиката на селското стопан-
ство и общественото здраве.

В рамките на изброените действия за постигане на по-
устойчиво производство на храни в ЕС, Европейската 
комисия се ангажира да преразгледа „законодателст-
вото за хуманно отношение към животните, включи-
телно това относно транспортирането и клането на жи-
вотни, за да го приведе в съответствие с най-новите 
научни доказателства, да разшири неговия обхват, да 
улесни прилагането и, в крайна сметка, да се гаранти-
ра по-високо ниво на хуманно отношение към живот-
ните“.4

Необходимостта от намаляване на употребата на анти-
микробни средства в животновъдството е спомената 

Стратегията „От фермата до трапезата“ предвижда 
още, че ЕС трябва „да предприеме действия за нама-
ляване на общите продажби на антимикробни средст-
ва за селскостопански животни и в аквакултурите с 
50% до 2030 г.“, главно чрез прилагане на новите ре-
гламенти за ветеринарните лекарствени продукти и об-
работените с лекарства фуражи.7

няколко пъти в стратегията „От фермата до трапезата“. 
Следователно Европейската комисия признава 
„спешната необходимост от намаляване на зависимо-
стта от [...] антимикробни средства“  и че „антимикроб-5

ната резистентност (АМР) [е] свързана с прекомерната 
и неподходяща употреба на антимикробни средства в 
здравеопазването на животните и хората, което води 
до приблизително 33 000 смъртни случаи на хора в 
ЕС/ЕИП всяка година и значителни разходи за здраве-
опазване.“6

Ограничения за употребата на 
антимикробни средства в 
животновъдството

Освен това регламентът уточнява, че антимикробните 
средства не са разрешени и „с цел компенсиране на ло-
шата хигиена, неадекватното животновъдство, липса-
та на грижи или лошото управление на фермата“.13

Регламентът относно ветеринарните лекарствени про-
дукти налага конкретни допълнителни правила, регу-
лиращи употребата на антимикробни средства – за раз-
лика от лекарствените продукти  и имунологичните ве-8

теринарни продукти.  Общите изисквания на Регла-9

мента гласят, че антимикробните средства не трябва 
да се използват като рутинна мярка.10

Въпреки че регламентите относно обработените с ле-
карства фуражи и ветеринарните лекарствени продук-
ти налагат много по-строга регулация на употребата на 
антимикробни средства във фермите, правилното им 
прилагане зависи от регулирането на практиките на 
отглеждане. Както се доказва от силната корелация 
между лошите нива на хуманно отношение към живот-
ните и високата употреба на лекарства, видът на прак-
тиките за отглеждане на животни, в крайна сметка, 
определя степента на зависимост от лекарства, вклю-
чително антимикробни средства. Поради тази причи-
на законодателството, отнасящо се до хуманното отно-
шение към животните, което ограничава нивата на гъс-
тота във фермите, наред с други мерки, е от основно 
значение, за да се гарантира, че Регламентите относ-

Използването на антимикробни средства както за ме-
тафилактични, така и за профилактични цели ще бъде 
разрешено само ако е предписано от ветеринарен ле-
кар, който трябва да може да обоснове такава употре-
ба, след като е извършил „клиничен преглед или как-
вато и да е друга подходяща оценка на здравния статус 
на животното или групата животни“.  Въпреки че пре-11

дишната нормативна рамка  позволяваше на държа-12

вите членки да ограничат употребата на антимикробни 
средства за профилактични цели, такова ограничение 
в профилактичната употреба вече е задължително за 
всички оператори в ЕС съгласно новия Регламент от-
носно ветеринарните лекарствени продукти.

но обработените с лекарства фуражи и ветеринарните 
лекарствени продукти пораждат предвидените си 
ефекти.

Преглед на законодателството за 
хуманното отношение към 
животните и потенциални промени

Съответствието между регулаторната рамка за употре-
ба на ветеринарни продукти и обработени с лекарства 
фуражи вероятно ще бъде постигнато чрез прераз-
глеждане на законодателството на ЕС за хуманно от-
ношение към животните, което беше обявено през 
2020 г. от Европейската комисия като част от Европей-
ския зелен договор.  През 2021 г. Европейската коми-14

сия изрично се ангажира да прекрати използването на 
клетки в отговор на Европейската гражданска ини-
циатива „Край на клетките“ , подписана от 1,4 ми-15

лиона граждани на ЕС, които се обръщат към ЕС с пе-
тиция „да предложи законодателство за забрана на из-
ползването на

родилните боксове за свине майки;

клетки за отглеждането на кокошки носачки, зай-
ци, ярки, бройлери, носачки, пъдпъдъци, патици и 
гъски;

индивидуални кошари за телета, където все още 
не са забранени.”16

боксове за свине-майки, където все още не са за-
бранени;

Приемането на обща забрана за използване на клетки 
и допълнителните мерки, които Европейската комисия 
в момента проучва за подобряване на третирането на 

селскостопанските жи-
вотни  вероятно ще до-17

принесе за правилното 
прилагане на Регла-
ментите относно вете-
ринарните продукти и 
обработените с лекар-
ства фуражи чрез нама-
ляване на нивата на 
плътност. По-общо ка-
зано, в зависимост от 
нивото на амбициоз-
ност на тази ревизия, 
новите правила за ху-
манно отношение към 
животните ще имат 
ефект за подобряване 
на имунната система на 
животните и ще нама-
лят зависимостта от 

употребата на лекарства. Това ще важи особено за 
секторите, в които понастоящем екстремните ограни-
чения са норма, като производството на свинско и пти-
че месо.
Правен анализ на разпоредбите за ветеринарните ле-
карствени продукти (ВЛП) и обработените с лекарства 
фуражи (ОЛФ), и какво означава това за ветеринарни-
те лекари и фермерите е представен в глава 4.

Новите правила 
за хуманно 
отношение към 
животните ще 
имат ефект за 
подобряване на 
имунната им 
система и ще 
намалят 
зависимостта от 
употребата 
на лекарства.

ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици



ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици

Животновъдство и антимикробна 
резистентност: разбор на връзката

Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Евро-
пейският орган за безопасност на храните (EFSA) (2017 
г.) признават, че: „за да се сведе до минимум употреба-
та на антимикробни средства, трябва да се приложи 
многостранен интегриран подход, адаптиран към 
местните обстоятелства. Препоръчителните опции (...) 
включват (...) подобряване на процедурите за отглеж-
дане и управление за превенция и контрол на болести-
те и преосмисляне на системите за животновъдство с 
цел намаляване на присъщия риск от заболявания”.  18

(EMA и EFSA 2017 г.)

Антимикробната резистентност (AMR) е основна за-
плаха за общественото здраве: причинява 700 000 
смъртни случаи годишно и се смята, че ще причини 10 
милиона смъртни случаи и икономически загуби в раз-
мер на 100 трилиона щатски долара ежегодно до 2050 
г., ако не се предприемат спешни действия.19

Общоприето е, че масовата и безотговорна употреба 
на антимикробни средства в световен мащаб допри-
нася значително за разпространението на АМР. Въп-
реки наличието на големи различия в отделните дър-
жави, секторът на животновъдството представлява го-
ляма част от общото количество използвани антимик-
робни средства. Например, приблизително 131 109 то-

на от всички антимик-
робни средства в свето-
вен мащаб са били из-
ползвани при животни, 
отглеждани за храна, 
през 2013 г., като се 
очаква цифрата да на-
расне до 200 235 тона до 
2030 г.  Според EFSA 20

(2017 г.), в ЕС през 2014 г. са използвани 8 927 тона ан-
тимикробни средства за животни, в сравнение с 3 821 
тона, използвани за медицински цели при хора, което 
означава, че приблизително 70% от общото количест-
во антимикробни средства са били използвани за жи-
вотни.21

Антимикробните средства се прилагат при селскосто-
пански животни за:
 терапевтични цели (т.е., прилагани при клинично 

болни животни);
 метафилактични цели (т.е., прилагани при здрави 

животни, които са в същата група като болните жи-
вотни);

 или за профилактични цели (т.е., прилага се при 
здрави животни, когато вероятността да се разбо-
леят се счита за висока).22

Антимикробната 
резистентност 
(АМР) е основна 
заплаха за 
общественото 
здраве

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

днес

700 000
смъртни случая 

годишно

10 млн. смъртни 
случая годишно

100 трилиона щ.д. 
икономически загуби 

годишно

до 2050

АНТИМИКРОБНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ 
В ХРАНАТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

131 109 тона 200 235 тона

УПОТРЕБА НА АНТИМИКРОБНИ 
СРЕДСТВА ПРИ ЖИВОТНИ СПРЯМО 
УПОТРЕБА ПРИ ХОРА В ЕС

през 2014

8927 тона 3821 тона

Въпреки че вече не са разрешени в ЕС, в някои държа-
ви все още се използват антимикробни средства и като 
стимулатори на растежа. В действителност, интензив-
ната употреба на антимикробни средства за цели, раз-
лични от терапевтични, представлява въпрос от осо-
бено обществено значение, тъй като нивата на АМР на-
растват значително. Основните патологии на селско-
стопанските животни, за които се използват антимик-
робни средства, са описани подробно от EMA и EFSA 
(2017 г.) и включват респираторни и стомашно-чревни 
заболявания, окуцяване и мастит, наред с други боле-
сти.23

Лошото отношение към животните често води до хро-
ничен стресов отговор, който намалява имунната 
функция на животните, като по този начин ги прави по-
податливи на инфекциозни заболявания, което от своя 
страна може да доведе до увеличаване на употребата 
на антимикробни средства. Например, топлинният 
стрес и липсата на комфорт увеличават риска от окуця-
ване при млечните крави, а студовият стрес увеличава 
риска от респираторни заболявания при телетата.

И накрая, много проблеми с хуманното отношение, кои-
то не попадат в областта на здравето и следователно 
не са пряко свързани с физическото здраве, все пак 
оказват пряко въздействие върху здравето на живот-
ните и увеличават риска от заболяване.

Наличието на поведенчески проблеми, свързани със 
стреса, може да доведе до физически наранявания (то-
ва е случаят например с ухапване на опашката при пра-
сетата, представляващо многофакторен проблем, кой-
то е по-вероятно да се развие, когато прасетата са под-
ложени на стрес и са възпрепятствани да упражняват 
естественото си изследователско поведение), което га-
рантира ветеринарно лечение, включително и с анти-
биотици.

В обобщение, лошото животновъдство и управление 
водят до лошо благосъстояние и по този начин допри-
насят за прекомерната употреба на антибиотици при 
селскостопанските животни. Следователно, както е по-
сочено от EMA и EFSA (2017 г.), преосмислянето на на-
стоящите системи за животновъдство, за да се гаран-
тира прилагането на по-високи стандарти за хуманно 
отношение, които намаляват риска от заболяване, 

трябва да бъде важен 
елемент от многостран-
ната стратегия за нама-
ляване на употребата 
на антимикробни сред-
ства.  В тази връзка, 28

подобряването на каче-
ството на живот на сел-
скостопанските живот-

ни, така че да може да се намали употребата на анти-
микробни средства и заплахата от АМР за човешкото 
здраве, е добър пример за принципа „Едно здраве“, 
т.е. взаимовръзката между хуманното отношение към 
животните и благосъстоянието на хората и тяхната 
физическа и социална среда.

Подобряването на хуманното 
отношение към селскостопанските 
животни може да бъде ефективна 
стратегия за намаляване на 
употребата на антимикробни 
средства

Като алтернатива беше разработен „Модел на петте об-
ласти“ за хуманно отношение към животните, обхва-
щащ и новите разработки. Моделът на петте области 
включва 4 области: „хранене“, „околна среда“, „здра-
ве“ и „поведение“, заедно с пета „ментална“ област.

Хуманното отношение към селскостопанските живот-
ни придоби все по-голямо значение през последните 
няколко десетилетия, тъй като гражданите в много 
държави започнаха да изискват хуманно отглеждане, 
транспортиране и умъртвяване на селскостопанските 
животни. Благосъстоянието на животните може да бъ-
де измерено обективно и може да варира от много ло-
шо до много добро. Благосъстоянието може да бъде из-
мерено научно; преценката обаче за това какво пред-
ставлява приемливото състояние на благосъстояние е 
социален и обществен въпрос, тъй като е тясно взаи-
мосвързано с етиката по отношение на животните 
(критична оценка на връзката човек-животно).

В продължение на много години „Петте свободи“ пре-
доставят полезна етична рамка за определяне на това 
какво е хуманно отношение към животните и следова-
телно за идентифициране на проблемите с хуманното 
отношение към селскостопанските животни.  Съвсем 24

наскоро Петте свободи бяха критикувани на основа-
ние, че могат да бъдат разбрани погрешно като целя-
щи премахването на всички негативни преживявания 
(което не е реалистично). Освен това, те не успяват да 
уловят настоящото разбиране за биологичните, умст-
вените и емоционалните способности на животните, 
което води до липса на изчерпателни показатели, кои-
то отразяват доброто им състояние.

Всяка физическа област оказва влияние върху афек-
тивното състояние на животното (т.е. върху петата об-
ласт), а нетният резултат в менталната област, произ-
тичащ от комбинацията от четирите физически облас-
ти, представлява цялостното благосъстояние на жи-
вотните.25, 26, 27

Лошото 
животновъдство 
и управление 
водят до лошо 
благосъстояние.



ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици

Отглеждане с хуманно отношение 
към животните за намаляване на 
стреса и риска от инфекциозни 
заболявания, които изискват 
антибиотично лечение

Когато става въпрос за здравето на животните, стресът 
е критичен фактор. Съществуват два вида стрес: остър 
и хроничен стрес. Острият стрес може да бъде сравнен 
с реакцията „бий се или бягай“, докато хроничният 
стрес се появява при продължителни или постоянни 
стресови състояния и има отрицателен ефект върху хо-
меостазата, което води до уязвимост към заболявания.

Изследванията показват, че когато нивата на стрес 
при домашните птици са твърде високи, това води до 
по-голямо ниво на заболявания.  Освен това стресът е ²⁹
основната причина за имуносупресия при птиците, кое-
то ги прави по-податливи на инфекциозни агенти.30

Отглеждането при подобрени условия намалява стре-
са и повишава имунния капацитет на животните, като 
по този начин намалява риска от инфекции, които из-
искват антибиотично лечение. Отглеждане при подо-
брени условия, което гарантира високо хуманно отно-
шение към животните, е възможно само когато е съче-
тано с намаляване на броя на селскостопанските жи-
вотни и преминаване към по-устойчиви, предимно ра-
стителни хранителни системи. Подобренията в живот-
новъдството се постигат с няколко ключови области, 
както е посочено по-долу.

Претъпканите условия в системите за интензивно жи-
вотновъдство са основен двигател за появата и раз-
пространението на патогени в популациите на селско-
стопанските животни. В претъпкани условия животни-
те изпитват хроничен стрес и стават по-уязвими към 
болести. Освен това, непосредствената близост благо-
приятства предаването на патогени от болни или мър-
тви животни. Общите мерки за контролиране на раз-
пространението на патогени се състоят от профилак-
тично приложение на антибиотици или унищожаване.

Намаляването на гъстотата на отглеждане е една от 
най-ефективните мерки за подобряване на хуманното 
отношение и здравето на животните. Увеличеното про-
странство се отразява положително на поведението на 
животните. Те са по-спокойни, почиват по-дълго, по-
добре използват функционалните зони и имат по-мал-
ко конкуренция за ресурси.  Когато гъстотата на от-33

глеждане се понижи, разпространението на патогени-
те става по-трудно.

Намаляване на гъстотата на 
отглеждане

ПРИМЕР ЗА КОНКРЕТЕН ВИД

система, повишавайки чувствителността към респираторни 

В птицевъдството, например, гъстотата на отглеждане води до по-голяма 
влажност на постелята, повишена микробна активност, повишена температура и 
концентрация на амоняк. Изследователите са установили, че по-високата гъстота 
на отглеждане при пилета бройлери намалява активността на макрофагите и 

31повишава чувствителността към салмонела.

дразнене (като кератоконюнктивит) в очите и дихателната 

32заболявания.  Дори при ниска концентрация данните 

тежестта на съпътстващите респираторни заболявания, 

Високите концентрации на амоняк могат да причинят 

причинени от вирусни или бактериални агенти 

сочат, че хроничното излагане на амоняк допринася за 

(напр. микоплазмена инфекция).

Хранене  

Хранителната система е важен ор-
ган, когато става въпрос за здраве-
то. Чревният микробиом играе съ-
ществена роля в поддържането на 
имунологичния баланс. Наруша-
ването на баланса на микробиома 
чрез неподходяща храна води до 
увеличен риск от заболявания.

Например, силно концентрирана 
диета, базирана на зърнени храни, 
би нарушила и подкиселила хра-
носмилателния тракт на крави, те-
лета и други преживни животни; ка-
то се има предвид, че пашата на па-
сища е подходяща за тях и техните 
многостомашни храносмилателни 
системи, които естествено извли-
чат хранителни вещества от трева 
и растения.

Тъй като фуражът може да подобри микрофлората и да 
засили резистентността на червата, животните тряб-
ва да имат свободен достъп до вода и качествени фу-
ражи с добър хранителен баланс и подходяща форму-
лировка според вида.34

Високата гъстота на отглеждане в интензивните ферми повишава риска от болести.

Генетично разнообразие

Високото генетично разнообразие на селскостопан-
ските животни формира основата за пригодност към 
околната среда, толерантност към климата, устойчи-
вост на болести, годност и плодовитост, както и каче-
ствените и количествените характеристики на поро-
дите. Въпреки това, постоянният икономически на-
тиск за евтини животински продукти благоприятства 
особено „ефективните“ породи или тези с по-добри 
характеристики (породи с едно предназначение), кое-
то води до хомогенизиране на генетичния фонд от сел-
скостопански животни в европейските страни. Интен-
зифицирането на животновъдните системи допълни-
телно измести фокуса на развъждането върху екс-
тремни производствени и/или физически характери-
стики, като висок добив, бърз растеж и качества на ме-
сото, които влошават здравето и благосъстоянието на 
животните. Резултатът от генетичния подбор за екс-
тремни характеристики са животни с повишена чувст-

вителност към инфек-
циозни и метаболитни 
заболявания. Енергия-
та на интензивно от-
глежданите животни с 
цел висока производи-
телност е напълно на-
сочена към специфич-
ните характеристики 
на производителност 

или растеж, като не оставя капацитет за изграждане 
на добре функционираща имунна система.

Високото генетично 
разнообразие на 
селскостопанските 
животни формира 
основата за 
екологична 
пригодност.

Например, млечните крави са селектирани за висока 
млечност, което ги прави по-малко репродуктивни и 
по-податливи на мастит и други проблеми със здраве-
то и благосъстоянието, които като цяло драстично на-
маляват продължителността на живота им.  EFSA 35

(2009 г.) подчертава, че „за да се подобри хуманното от-
ношение към млечните крави, налице е спешна необ-
ходимост от насърчаване на промените в критериите, 
използвани за генетичен подбор в млечната индуст-
рия. По-голяма тежест трябва да се отдава на характе-
ристиките на годност и благосъстояние в случаите, ко-
гато те могат да противоречат на целите на селекцията 
за млечност“.36

Традиционните автохтонни породи и тяхната генетика 
може да са по-малко „ефективни“ в класическите из-
ходни черти, но като цяло са здрави и добре адаптира-
ни към местните обстоятелства и ресурси. Те са по-
малко податливи на заболявания, а някои са и устой-
чиви на паразити. Изборът трябва да се фокусира вър-
ху устойчивостта и дълголетието, както и издръжливо-
стта; например, доброто състояние и здравето на нок-
тите при млечните крави или по-малкото дневно над-
даване на тегло при бройлерите, което също има поло-
жителен ефект върху здравето на пилетата. Генетич-
ната селекция има потенциал да подобри вродените и 
адаптивни имунни отговори.

Разнообразни външни условия

При интензивното животновъдство, голям брой жи-
вотни се отглеждат на закрито при висока плътност. 
Тези неестествени условия, характеризиращи се 
предимно с изкуствено осветление и липса на достъп 
до места на открито, повишават податливостта на тези 
животни към инфекции.



Например, сламата, ка-
то добавка при прасе-
тата, помага за нама-
ляване на честотата на 
стомашни язви и рани 
от ухапване на опашка-
та. Фермите, които под-
държат естествените 
нужди на животните, 

използват по-малко антимикробни средства в сравне-
ние с конвенционалните ферми. Проучванията показ-
ват, че когнитивните добавки, подобно на станциите за 
повикване за хранене, подобряват концентрацията на 
IgG, ин-витро пролиферацията на Т-клетките и за-
здравяването на раните.

ПРИМЕР ЗА КОНКРЕТЕН ВИД

увеличават риска от окуцяване.

отрицателен ефект върху състоянието на ноктите и възможността 

При млечните крави окуцяването е един от основните проблеми за хуманното отношение към 
животните. Това намалява имунния им капацитет, което ги прави по-податливи на инфекции, 
които, от своя страна, налагат антибиотично лечение. Разпространението на окуцяването 
варира в различните производствени системи, като обикновено е 
най-високо в системите, където кравите са вързани, и най-ниско 
в системите, където кравите имат достъп до пасища. 
Стоенето или ходенето по твърди или абразивни подове има 

за придвижване. Освен това, мокрите или покрити с каша подове 

Животните, които се отглеждат според специфичните 
за вида им нужди със свободен достъп до пасища с доб-
ро качество, където са изложени на пряка слънчева 
светлина и естествени условия на околната среда, 

като цяло са по-здрави 
и подложени на по-
мал-ко стрес от тези, от-
глеждани в затворено 
пространство. Те могат 
да се скитат свободно, 
да изпитат ефектите на 
външния климат и да 
проявят естественото 

си поведение.  При осигуряването на външен достъп е 37

важно пасищата да са в добро състояние, животните 
да имат подходящ подслон от слънце и дъжд, и да са за-
щитени от диви животни, както и пътеките към паси-
щата да са добре поддържани.

Животните проявяват 
определени 
поведенчески 
дейности за справяне 
с температурните 
колебания.

Например, високопроизводителните породи са по-
силно засегнати от топлина, отколкото от студ. Живот-
ните проявяват определени поведенчески дейности за 
справяне с температурните колебания, като търсене 
на сянка, вода, сгушване или избягване на физически 
контакт с близките. Някои животни могат да се потят 
(като кравите), а други не (като прасета). Прасетата 
обикновено се въргалят в кал и вода, но в интензивни-
те системи те трябва да се въргалят в екскрементите 
си, за да регулират температурата си. Обикновено те 
избягват контакт с изпражненията си. При домашните 

Всеки вид селскостопански животни има своя собст-
вена зона на топлинен комфорт. Изправено пред топ-
лина или студ, животното трябва да положи усилия да 
регулира температурата си. Колкото по-голямо е не-
съответствието между зоната на топлинен комфорт и 
терморегулаторния капацитет, толкова по-високо е ни-
вото на стрес.

Стабилен климат

птици топлината е важен стресов фактор, който води 
до намалена работоспособност и имуносупресия, въп-
реки че като цяло птиците имат много по-висока те-
лесна температура.

За да се избегне хроничният стрес, който уврежда иму-
нокомпетентността на животните, стабилният климат 
трябва да отговаря на специфичната за вида зона на 
топлинен комфорт и околната среда трябва да позво-
лява на животните да проявяват естественото си пове-
дение, което допринася за регулиране на телесната им 
температура.

Повечето животни са ес-
тествено любознател-
ни, имат силен порив за 
търсене на храна и се 
нуждаят от стимули от 
околната среда, за да 
поддържат тази нужда. 
Взаимодействията меж-
ду поведението и нев-

роендокринната и имунната система показват, че мер-
ките за хуманно отношение към животните подобряват 
имунокомпетентността, което води до повишена ус-
тойчивост към инфекции.  Нормалното поведение мо-38

же да бъде подкрепено от обогатяване на околната сре-
да, позволяващо на животните да изпълняват нормал-
ните си модели на поведение в естествени времеви 
граници, като проучване, комфортно поведение, хра-
нене и социални взаимодействия, които впоследствие 
подобряват здравния статус на животните.

Интензивното животновъдство създава среда, която 
води до поведенчески разстройства като стереотипи и 
увреждащо поведение срещу близките, като ухапване 
на опашката, скубане на пера и т.н., което води до на-
ранявания, изискващи антибиотично лечение или 
умъртвяване на животни.

Естествено поведение

Фермите, които 
поддържат 
естествените нужди 
на животните, 
използват по-малко 
антимикробни 
средства.

Мерките за хуманно 
отношение към 
животните 
подобряват 
имунната 
компетентност.

Осакатяването е болезнено и много стресиращо за 
животните, и често се извършва без подходяща ане-
стезия. Има вероятност раните да се инфектират, кое-
то ще наложи използването на антибиотици. В допъл-
нение към физическия ефект на осакатяванията, на-
лице е и дългосрочен отрицателен ефект върху естест-
веното поведение. Осакатяването се извършва от фер-
мерите, за да адаптират животните към интензивните 
системи за отглеждане, които игнорират естествените 
нужди и поведение на животните (т.е. отстраняване на 
рогата на говедата, подрязване на клюновете на ко-
кошките носачки, подрязване на опашките на свине-
те).

Без осакатявания

ПРИМЕР ЗА КОНКРЕТЕН ВИД

на имунната система и установяването на чревната 

Улесняването на проявите на естествено поведение (като търсене на храна или проучване) с 
поставянето на слама, въжета, субстрат или друг допълнителен материал е много ефективен 
начин за намаляване на случаите на ухапвания на опашките. 

40микробиота в ранния живот.

Освен това е доказано, че осигуряването на богата околна 
среда задвижва положително важни аспекти от развитието 

Свинете, например, при липса на материал за изследване и взаимодействие, пренасочват 
мотивацията си да изследват „алтернативни стимули“, присъстващи в кошарата, като 
опашките на близкостоящите животни. Ухапването на опашката е широко разпространен 
проблем по отношение на хуманното отношение към животните, който започва с малки 
ухапвания на меката тъкан, но може бързо да ескалира до тежки лезии или дори загуба на 

39опашката.

Условията на отглеждане и управление трябва да се 
адаптират към естествените нужди и поведение на жи-
вотинските видове, така че да не се практикуват 
осакатявания. Физическата форма на животните се 
запазва непокътната и не се вреди на тяхното здраве и 
поведенчески дейности, което прави животните по-
устой-чиви на вредни влияния.

Връзката човек-животно оказва влияние върху благо-
състоянието и здравето на животните. Тази връзка се 
определя от различни фактори, но най-вече е отраже-
ние на качеството на животновъдството по отношение 
на животните.41

Болезненото третиране, като удряне, ритане или из-
ползване на електрически пръчки, има пряк ефект вър-

Взаимодействие между животните 
и човека

По-доброто животновъдство може да подобри взаимо-
действията между хората и животните, а обучението на 
фермерите за по-добро третиране може да подобри та-
зи връзка.  Поради въздействието на третирането на 42

животните върху тяхното благосъстояние, качеството 
на манипулацията е включено в множество протоколи 
за оценка на благосъстоянието, които се използват за 
сертифициране и етикетиране.

В крайна сметка, страхът при животните влияе върху 
лекотата на управлението им, тъй като страхливите жи-
вотни са по-трудни за управление. Следователно, доб-
рото третиране на животните има няколко предимства, 
включително безопасността на животновъдите, по-
доброто хуманно отношение към животните и по-ви-
соката производителност.

ху нивото на стрес на животните и ги кара да реагират 
със страх всеки път, когато към тях се приближат хора. 
Стресовата реакция, предизвикана от страх, която мо-
же да причини имуносупресия, прави животните по-
податливи на инфекции, които изискват антибиотично 
лечение.

ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици
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По време на транспортиране животните страдат от стрес, глад дехидратация и екстремни температури; 
често се нараняват или се разболяват.

Това подтиква живот-
новъдите да започнат 
да се грижат по-съзна-
телно за качеството на 
отглеждане на живот-
ните, като ги прави и 

по-склонни да спазват добрите стандарти за животно-
въдство, като по този начин се подобрява цялостното 
качество. Освен това, животните, които получават по-
качествено третиране подобряват продуктивността си, 
показвайки, например, по-висок репродуктивен ре-
зултат.  По същия начин, доброто третиране на живот-43

ните е свързано с по-добро здраве, тъй като по-ниски-
те нива на стрес подобряват имунната компетентност.

Доброто третиране 
на животните е 
свързано с 
по-добро здраве.

Отбиването представлява стрес за младите животни и 
техните майки. В много селскостопански системи това 
се случва много рано, преди младото животно да се от-
бие естествено. Ранното отбиване създава имуноло-
гична пропаст. То оставя младите животни без майчин 
имунитет (антитела, намиращи се в майчиното мляко), 
докато собственият им имунитет все още не е добре 
развит. Освен рязката промяна на диетата, отделянето 
от майката и промяната на околната среда също водят 
до намалена имунна функция и необичайно поведе-
ние. След ранно отбиване малките са особено подат-
ливи на болести. Например, отбитите прасенца често 
страдат от диария, а телетата - от респираторни забо-
лявания.

Отбиване

ПРИМЕР ЗА КОНКРЕТЕН ВИД

са инфекциите от вируси, бактерии или паразити, хранителни 
най-важните фактори за проблемите с диарията при телетата 
Диарията е многофакторно заболяване. Въпреки това, 

Ранното отбиване е основен проблем за хуманното отношение към телетата. Телетата се 
раждат без антитела (агамаглобулинемични) поради структурата на говеждата плацента. 
Вместо това, телетата разчитат на приема на коластра, която съдържа антитела от кравата. 
Сукането увеличава отделянето на ензими (ренин, пепсин и др.) и хормони (например инсулин, 

44холецистокинин), които са важни за храносмилането.  Освен това, сукането стимулира 
затварянето на езофагеалния рефлукс, така че млякото отива директно в сичуга, прескачайки 

45търбуха, което води до необичайна ферментация  с увеличен риск от диария.

фактори, стресови фактори и липса на пасивен имунитет.

Младите бозайници от стадните видове трябва да рас-
тат във фиксирани семейни групи, което им осигурява 
добър емоционален статус, социално обучение и хра-
нене с мляко толкова дълго, колкото е физиологично 
необходимо. Отглеждането заедно с кравите позволя-
ва на телетата да останат при майките си. Те могат да 
пият мляко от вимето, което им осигурява имунологич-
на защита, като същевременно усвояват основни пра-
вила за социално поведение заедно с другите телета.

Според Организацията на ООН по прехраната и земе-
делието (FAO), транспортирането на селскостопански 
животни е „най-стресиращият и вреден етап във вери-
гата на операциите между фермата и кланицата“. 
Стресът от продължително транспортиране и рискът от 
нараняване повишават чувствителността на животни-
те към инфекции, които изискват антибиотично лече-
ние.

Транспортиране

ПРИМЕР ЗА КОНКРЕТЕН ВИД

Въздействието на транспортния стрес поражда големи икономически и свързани с 
благосъстоянието опасения поради връзката му с повишената честота и тежестта на 
респираторните заболявания по говедата, обикновено наричани 

на говеждо месо зависи от антимикробни средства за 

когато телетата се отбиват, транспортират и смесват в групи.
намаляване на честотата на клинични заболявания, 

е водещата причина за заболеваемост и смъртност при телетата 
за угояване. По този начин високоинтензивното производство 

46„транспортна треска“.  Респираторната болест по говедата (BRD) 

Ако животните развият инфекции по време на транс-
портирането до кланицата, те ще бъдат заклани за кон-
сумация без лечение, което може да доведе до инфек-
ции, като например салмонела, предавани от живот-
ните на хората.

Транспортирането трябва да се избягва, а превозите 
на дълги разстояния трябва да бъдат забранени. За да 
се избегне ненужно транспортиране, животните тряб-
ва да се родят и отглеждат в една и съща ферма, и да бъ-
дат транспортирани до най-близката кланица или, 
още по-добре, да бъдат заклани във фермата.
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Правен анализ (правен контекст)

Нови регламенти на ЕС относно 
обработените с лекарства фуражи и 
ветеринарните лекарствени продукти
Обхват

Регламент относно ветеринарните лекарствени 
продукти

Регламентът относно ветеринарните лекарствени про-
дукти обхваща ветеринарните лекарствени продукти, 
определени като „всяко вещество и/или комбинация 
от вещества, което отговаря на поне едно от следните 
условия:

предназначено е за употреба или прилагане при 
животни с цел възстановяване, корекция или про-
мяна на физиологичните функции посредством 
фармакологично, имунологично или метаболитно 
действие;

заявено е, че притежава свойства за лечение или 
профилактика на болести по животните;

предназначено е за употреба при животни с цел 
поставяне на медицинска диагноза;

предназначено е за евтаназия на животни.“47

Регламентът се прилага и за активни вещества, изпол-
звани като съставки, и за инактивирани имунологични 
ветеринарни лекарствени продукти.  Накрая, някои 48

разпоредби в регламента се прилагат и за ветеринар-
ните лекарствени продукти, приготвени в аптека.  Об-49

хватът изключва обработените с лекарства фуражи, 
които са предмет на Регламента относно обработените 
с лекарства фуражи и не подлежат на разрешение за 
търговия.

Регламент относно обработените с лекарства 
фуражи

Регламентът относно обработените с лекарства фура-
жи регулира производството, съхранението и транс-
порта на обработените с лекарства фуражи, както и ко-
мерсиализацията на тези фуражи и техните съставки  51

Регламентът относно обработените с лекарства фура-
жи се прилага за обработени с лекарства фуражи, оп-
ределени като „фураж, който е готов за директно хра-
нене на животни без допълнителна обработка, състо-
ящ се от хомогенна смес от един или повече ветери-
нарни лекарствени продукти или междинни продукти с 
фуражни суровини или комбинирани фуражи“,  или, 50

по-просто казано, вид животинска храна, смесена с ле-
карства, давани на животните.

(„междинни продукти“ ). Освен това Регламентът от-52

носно обработените с лекарства фуражи се прилага за 
всички обработени с лекарства фуражи, произведени, 
съхранявани, транспортирани и пуснати на пазарите 
на ЕС – включително когато такива фуражи са пред-
назначени за износ извън ЕС.53

Основни разпоредби

Регламентът относно ветеринарните лекарствени про-
дукти налага конкретни допълнителни правила, регу-
лиращи употребата на антимикробни средства – за раз-
лика от лекарствените продукти  и имунологичните ве-54

теринарни продукти.55

Ограничения за употребата на антимикробни 
средства в животновъдството

Изисквания за предписване и преглед
Използването на антимикробни средства както 
за метафилактични, така и за профилактични 
цели е разрешено само ако е предписано от ве-
теринарен лекар, който трябва да може да обо-
снове такава употреба, след като е извършил 
„клиничен преглед или каквато и да е друга под-
ходяща оценка на здравния статус на животно-
то или групата животни“.  По дефиниция, в слу-56

чай на употреба на антимикробни средства за 
метафилактични цели, ветеринарният лекар 
трябва допълнително да постави диагноза 
(вижте таблица 1).57

Освен това, някои употреби на антимикробни 
средства са забранени, както е посочено в таб-
лица 2.

Забрана за употреба

Съгласно Регламента за обработените с лекарства фу-
ражи, употребата на такъв фураж зависи от кумулатив-
ното изпълнение на следните условия:

който е прегледал животното или групата живот-
ни;68

предписана от ветеринарен лекар;67

представяне на ветеринарна рецепта;66

и който е диагностицирал заболяване при това жи-
вотно или тези животни.69

Въпреки това се прилагат и някои изключения, посо-
чени в таблица 3.

Таблица 1: Изисквания за използване на антимикробни средства за профилактични и метафилактични цели

Таблица 2: Забранена употреба на антимикробни средства

ИЗИСКВАНИЯ

Клиничен преглед или правилна оценка на 
здравния статус на животното или групата животни Диагноза Предписание

ВИ
ДО

ВЕ
 

УП
ОТ

РЕ
БА Профилактично

Метафилактично

ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕ, 
СВЪРЗАНО С 
ЧЕСТОТА НА ПРИЕМ

ИЗПОЛЗВАНЕ, 
СВЪРЗАНО С 
ЦЕЛТА

Рутинна употреба58 Няма, но терминът „рутинна“ не е дефиниран.

Използване с цел компенсиране на 
лоша хигиена, неадекватно отглеждане 
на животните, липса на грижи или лошо 
управление на фермата.59

Няма, но не е налице определение на това, какво 
представлява „лоша хигиена, неадекватно 
отглеждане на животните, липса на грижи или 
лошо управление на фермата“.

Използване за целите на 
насърчаване на растежa.60

Няма

НямаИзползване за целите на 
61увеличаване на добива.

Използване за 
62профилактични цели.

1. За отделно животно
2. Или „ограничен брой животни, когато рискът 
от инфекция или инфекциозно заболяване е 
много висок и последиците вероятно 
ще бъдат тежки“63

3. Или в група, „когато рискът от разпространение 
на инфекция или инфекциозно заболяване е 
много висок и когато няма други подходящи 
алтернативи“.64

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ 
ВЕЩЕСТВА

Използването на антимикробни 
средства, предназначени за лечение 

65на определени инфекции при хора.

Няма

Съгласно двата регламента, ветеринарната рецепта 
трябва допълнително да отговаря на набор от специ-
фикации, включително пълното име и информация за 
контакт на ветеринарния лекар, датите на издаване и 
изтичане на срока на рецептата, пълното име на жи-
вотновъда, наименованието на ветеринарния лекар-
ствен продукт и количеството обработените с лекарст-
ва фуражи. Валидността на ветеринарната рецепта за 
обработени с лекарства фуражи за животни, отглеж-
дани за храна и кожа, е ограничена до три седмици от 
датата на издаване.  И накрая, оригиналът и копията 73

на рецептата трябва да се съхраняват пет години от да-
тата на издаване.

Изисквания за водене на документация 
Продажби от търговци
Регламентът относно ветеринарните лекарст-
вени продукти предвижда, че търговците на 
дребно на ветеринарни лекарствени продукти 
трябва да водят „подробна документация за [...] 
информацията за всяка транзакция с ветери-
нарните лекарствени продукти, за които се из-
исква ветеринарна рецепта“.74

Освен това, собствениците и стопаните на жи-
вотни, отглеждани за производство на храна, 
трябва да водят документация за ветеринарни-

Употреба от животновъди



те лекарствени продукти, както и за обработе-
ните с лекарства фуражи, които използват, и, ко-
гато е приложимо, копие от ветеринарните ре-
цепти.  Тази документация трябва да включва 75

името и количеството на прилагания продукт и 
идентификацията на третираното(ите) живот-

76но(и).

Правила за еквивалентност при внос

Производителите на животни или продукти от живо-
тински произход извън ЕС трябва да спазват забрана-
та за употребата на антимикробни средства, използва-
ни с цел насърчаване на растежа и увеличаване на до-
бива.77

Правна съгласуваност и 
последователност

Крайната цел на Регламентите за обработените с ле-
карства фуражи и ветеринарните лекарствени продук-
ти е намаляване на употребата на лекарства във фер-
мите. Доказан начин за постигане на такова намале-
ние е подобряването на третирането на животните във 
фермите, което е основната цел на преразглеждането 
на законодателството на ЕС за хуманно отношение към 

По този начин, влизането в сила на регламентите за об-
работените с лекарства фуражи и ветеринарните про-
дукти представлява първата стъпка към прехода от не-
хуманни практики и заплахи за общественото здраве в 
животновъдството. В тази степен прилагането на тези 
два Регламента следва да се разглежда от селскосто-
панските производители като възможност да се пред-
видят предстоящите промени в правилата за хуманно 
отношение към животните в правото на ЕС. По-специ-
ално, значителното намаляване на нивата на гъстота 
във фермите ще има ефект за улесняване на спазване-
то на Регламентите за обработените с лекарства фура-
жи и ветеринарните продукти, както и на новите раз-
поредби, произтичащи от предстоящото преразглеж-
дане на законодателството на ЕС за хуманно отноше-
ние към животните.

животните. В това отно-
шение влизането в си-
ла на Регламентите за 
обработените с лекар-
ства фуражи и ветери-
нарните продукти, по-

следвано от приемането на по-амбициозни разпоред-
би в законодателството за хуманно отношение към жи-
вотните, ще осигури по-съгласувана регулаторна рам-
ка, когато става въпрос за регулиране на методите на 
производство във фермите.

Крайната цел е 
намаляване на 
употребата на 
лекарства във 
фермите.

Таблица 3: Изисквания за използването на обработени с лекарства фуражи

ПРАВИЛО ИЗКЛЮЧЕНИЕ

1. Представяне на ветеринарна рецепта Няма

2. Предписана от ветеринарен лекар

3. Който е прегледал животното 
    или групата животни

4. Който е диагностицирал заболяване при това 
    животно или тези животни

Държавите-членки могат да разрешат издаването на 
рецепти за обработени с лекарства фуражи от 
неветеринарни специалисти. Въпреки това, 
предписването на обработените с лекарства фуражи, 
съдържащи антимикробни средства, винаги трябва да 
се извършва от ветеринарен лекар.70

За обработени с лекарства фуражи, съдържащи 
противопаразитни средства без антимикробни ефекти, 
познаването на паразитната инфекция в животното
(ите) е достатъчно, за да се издаде рецепта.71

Не се изисква наличие на диагностицирано 
заболяване за предписване на фуражи, съдържащи 
имунологични ветеринарни лекарствени продукти.72

ЧЕТИРИ ЛАПИ Ръководство за антибиотици



Финансиране за по-хуманно 
отношение към животните 
с публични средства на ЕС

Основното средство за финансиране на мерки за по-
добряване на хуманното отношение към животните са 
плащанията, достъпни за производителите в рамките 
на селскостопанската политика на ЕС: Общата селско-
стопанска политика (ОСП). След реформата от 2021 г. 
ОСП предоставя два вида субсидии, които компенси-
рат предприемането на добри практики за хуманно от-
ношение към животните във фермите: екосхемите 
(вложени в т. нар. „мерки по стълб I“) и мерките за раз-
витие на селските райони (известни също като „мерки 
по стълб II“).

Има няколко мерки, които държавите-членки могат да 
приемат в своите национални планове за развитие на 
селските райони за подобряване на хуманното отно-
шение към животните.

Еко-схеми

Реформата на ОСП от 2021 г. създава нов вид субсидия, 
наречена „еко-схеми“, която финансира на годишна ба-
за мерки за подобряване на хуманното отношение към 
животните във фермите. Еко-схемите се считат за „зе-
лено плащане“, тъй като целта им е да се намали отпе-
чатъкът на селското стопанство върху околната среда, 
както и да се намали рискът, породен от антимикроб-
ната резистентност.  Всъщност, наред с другите из-78

исквания, производителите трябва да преследват це-
ли, свързани или със смекчаване на въздействието 
върху климата, хуманно отношение към животните, 
или със намаляване на употребата на антимикробни 
средства, за да отговарят на условията за получаване 
на плащания по еко-схемите.79

Европейската комисия публикува списък с мерки за ху-
манно отношение към животните, за които може да бъ-
де отпуснато финансиране по еко-схеми, в това число 
следното:80

благоприятни условия за отглеждане: увеличено 
пространство за всяко животно, подобрена подо-
ва настилка (например сламена постелка, осигу-
рена на дневна база), свободно опрасване, осигу-
ряване на обогатена среда (например среда за ро-
вене на прасета, материали за изграждане на 
гнезда и др.), сенници / пръскалки / вентилация 
за справяне с топлинния стрес;
практики и стандарти, определени в правилата за 
биологично селско стопанство;

планове за превенция и контрол на здравето на 
животните: цялостен план за намаляване на рис-

практики, повишаващи издръжливостта, плодо-
витостта, дълголетието и приспособимостта на жи-
вотните (например продължителността на живота 
на млечните крави); отглеждане на животни с по-
ниски емисии, насърчаване на генетичното раз-
нообразие и устойчивост;

осигуряване на достъп до пасища и увеличаване 
на периода на паша за пасищни животни;
осигуряване и управление на редовен достъп до 
открити площи.

ка от инфекции, които изискват антимикробни 
средства, и обхващат всички съответни практики 
на отглеждане; например пространство за пълзе-
не между два пояса за отглеждане, ваксинация и 
третиране, повишена биосигурност, използване 
на фуражни добавки и др.;

Мерки за развитие на селските райони

Плащания за хуманно отношение към 
животните (мярка 14)

Стълб II се състои от мерки, които имат за цел да подоб-
рят хуманното отношение към селскостопанските жи-
вотни, отвъд минималните законови изисквания, с цел 
развитие на селските райони. Следователно държави-
те членки, които желаят да се включат във финансира-
нето за мерки за хуманно отношение към животните, 
могат да изберат да го направят. Такива мерки обикно-
вено финансират програми, които подобряват здраве-
то на животните (като по-добри грижи за копитата или 
хранителни планове), увеличават пространството и 
достъпа до открити пространства или удължават пе-
риодите на отбиване.81

Други мерки в полза на хуманното 
отношение към селскостопанските 
животни

Въпреки че няма специална мярка за добри практики, 
целящи конкретно намаляване на употребата на анти-
микробни средства във фермите, съществуват други 
мерки, които могат да допринесат за постигането на та-
зи цел, както и за подобряване на хуманното отноше-
ние към животните. Например мярка 4 за инвестиции 
във ферми, която може да се използва за подобряване 
на външните площи за домашни птици. Мярка 11 за 
поддържане на преобразуването  на биологичното 82

селско стопанство също е от полза за животните до сте-
пен, в която биологичните стандарти в животновъдст-
вото са по-висши от законовите стандарти.83



З аключения

Единственият начин за справяне с тази заплаха и по-
стигане на дълготрайно намаляване на антибиотиците 
в селското стопанство е да се разгледа основната при-
чина, която налага тяхното неустойчиво използване, а 
именно: лошите условия на отглеждане в интензивни 
ферми, които водят до заболявания на животните и сле-
дователно силно разчитат на антибиотично лечение. 
Чрез прилагане на мерки, които създават високо ху-
манно отношение към животните в селското стопан-
ство, политиците могат да осигурят подходящи усло-
вия в европейските ферми, за да получат животните 
силна имунна система, която може да се бори с много 
заболявания по естествен път. Това намалява нуждата 
от антибиотици и запазва тяхната ефикасност. Не на 
последно място, всички мерки, насочени към подобря-
ване на хуманното отношение към животните, изграж-
дат съответствието с предстоящите регламенти, обя-
вени от Европейската комисия.

Хуманното отношение към животните и устойчивостта 
на околната среда вървят ръка за ръка, тъй като живот-
новъдство с хуманно отношение към животните може 
да бъде постигнато само ако е съчетано с намаляване 
на животновъдния сектор и преход към по-устойчиви, 
предимно растителни хранителни системи. Такъв пре-
ход е от решаващо значение, за да се гарантира, че на-
растващото население ще има достъп до питателни, 
разнообразни диети и околната ни среда ще бъде за-
щитена от вредното въздействие на интензивното жи-
вотновъдство.

Световната здравна организация определи антимик-
робната резистентност като една от десетте най-голе-
ми заплахи за общественото здраве, пред които е из-
правено човечеството, и призова за спешни действия 
за защита на човешките животи и защита на напредъ-
ка на съвременната медицина. Като се има предвид 
широкото използване на антибиотици в интензивното 
животновъдство, става ясно, че АМР не може да бъде 
преодоляна, без да се намали употребата на антибио-
тици в селското стопанство.
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