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Сега е моментът за промяна!

Всяка година само от Германия се транспортират около 
650 000 телета към други части на Европейския съюз. 
Около 20 000 от тях се транспортират до държави като 
Испания, откъдето често се изнасят и за трети страни. 

ЧЕТИРИ ЛАПИ се бори за прекратяване на този жесток 
транспорт на животни.

Историческа възможност 
Регламентът на ЕС относно защитата на животните по 
време на транспортиране (Регламент (ЕО) № 1/2005) е в 
сила от 2007 г. Той урежда условията, при които могат 
да се транспортират животни. Тези разпоредби обаче 
не са достатъчни, за да защитят животните. Вместо това 
те подкрепят преди всичко интересите на частните 
производители.
 
Вече се планира преразглеждане на Регламента – важно 
е тези промени най-накрая да доведат до трайни 
подобрения на защитата и хуманното отношение 
към животните.

Нуждаем се от Регламент на ЕС, който да забранява 
транспортирането на неотбити млади животни, 
превозите на дълги разстояния и износа на живи 
животни към трети страни. 3R

Подкрепете ЧЕТИРИ ЛАПИ в борбата 
срещу жестокия транспорт на животни: 
https://www.four-paws.bg/nashata-rabota-
i-kampanii/kampanii/transport-na-zhivi-zhivotni-v-evropa

Какво може да се направи 
 ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчва прилагането на 
тристранния принцип (3R Principle) за 
природосъобразно хранене, щадящо животните 
и околната среда: 

 
 

 Намаляване (Reduce) 
на консумацията на месо и други 
животински продукти; 
Прецизиране (Refine) 
на диетата чрез избиране на продукти от 
сертифицирани високи стандарти за 
хуманно отношение към животните;

 

 
Замяна (Replace)
на продукти от животински произход 
с растителни алтернативи. 

 
 

 Информирайте приятелите и семейството си 
за страданията на телетата в 
млекопреработвателната промишленост. 

 

 Абонирайте се за нашия бюлетин, 
за да останете информирани.

 

Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media



Изискванията на ЧЕТИРИ ЛАПИ: 

 Забрана за транспортиране на млади животни, 
които все още са зависими от млечната храна; 

Ненужните телета: 
последица от
млекопреработвателната
промишленост 

 

Кравите дават мляко само когато са родили теле. Тъй 
като повечето ферми за производство на мляко 
заплождат животните си всяка година, всяка година в 
Германия се раждат около 2,3 милиона телета. Като 
икономически безполезни често биват класифицирани 
мъжките и част от женските телета от млечните породи, 
особено като прибавим и факта, че те произвеждат 
малко месо. Поради тази причина те обикновено биват 
изнасяни възможно най-рано. 

В млечното говедовъдство телетата обикновено се 
отделят от майките си още на първия ден след раждането. 
Фермите обикновено отглеждат телетата поотделно през 
първите седмици от живота им, най-вече в така 
наречените "иглута" или обори за телета. За животните 
индивидуалното отглеждане означава не само да бъдат 
изолирани от майките си, но и да нямат никакъв друг 
контакт с животни на същата възраст. Социалните стадни 
животни страдат силноот това. 

Основният проблем: Свръхпроизводството на млади 
животни за млекопреработвателната промишленост прави 
телетата икономически "безполезни".

Спрете жестокия транспорт на телета!
До 12-седмична възраст телетата все още са зависими 
от млечната храна. В млекопреработвателната 
промишленост неотбитите телета, т.е. животните, които все 
още са зависими от млечната храна, се продават за 
по-ниски суми на търговци на едър рогат добитък, когато са 
само на 14 дни. Така те най-често попадат в германски 
събирателни центрове, откъдето се изпращат с транспорт, 
който продължава с дни.

 
До 30 часа без храна

Това трябва да спре! Ето защо настояваме за забрана на 
всички превози на неотбити млади животни, които все 
още са зависими от млечната храна.

 

Възможни решения:
За да се сложи край на страданието, броят на телетата 
трябва да се намали драстично.  
 
Като краткосрочно решение броят на родените телета 
може да се намали чрез удължаване на периода между 
ражданията (времето между две раждания). Вместо да 
ражда всяка година, една крава, например, ще ражда 
по едно теле на всеки 18 месеца. Това би довело и до 
раждане на поне една трета по-малко телета, а оттам и 
до по-малък износ на телета. 

В дългосрочен план е необходимо да се премине към 
отглеждане, обвързано силно с майката, при което 
телетата остават с нея поне през първите три месеца. 

Мерките за конверсия и инвестициите могат да 
подобрят отглеждането на телета и да улеснят прехода 
в стопанствата.

Телетата например се транспортират за двадесет часа 
от Германия до Испания, за да бъдат угоени там. 
Транспортирането е ад за животните, тъй като превозните 
средства не са оборудвани за поене и хранене на тези млади 
животни. Те страдат изключително много от жажда и глад, 
като много голяма част от тях умират по време на 
транспортирането или дори дни и седмици след това в 
резултат на натоварването. След няколко месеца угояване 
някои от животните се изпращат от Испания в трети страни 
за клане, където умират от жестока смърт. 

 Забрана за транспортиране на животни до 
трети страни и за транспортиране на дълги 
разстояния за повече от осем часа; 

 Минимална възраст за транспортиране - поне 
три месеца за телета, агнета и ярета, 30 дни 
за прасенца и шест седмици за зайци; 

Насърчаване на отглеждането на телета, 
при което те остават свързани с майката; 

Забрана за индивидуално настаняване 
в оборите за телета и иглутата за телета; 

Забрана за нелечебни интервенции, 
напр. изрязването на рога без анестезия; 

Високи стандарти за настаняване на неотбити 
млади животни: настаняване в двойки или 
групи, осигуряване на мека постеля, 
предлагане на пълномаслено мляко няколко 
пъти дневно, както и повече пространство 
и достъп до пасища.

Jo-Anne McArthur / We Animals Media



Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ  
Адрес: ул. "Пиротска" № 8, вх. А, ет. 1, София 1000 
Teл. +359 2 953 17 84  

 office@four-paws.bg
 www.four-paws.bg
 facebook.com/4lapi
 instagram.com/fourpawsbulgaria

Дарете:

IBAN BGN BG88RZBB91551060388714 
BIC RZBBBGSF

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 
Хели Дунглер, организацията се бори за свят, в 
който хората се отнасят към животните с уважение, 
съчувствие и разбиране. Кампаниите 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.
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IBAN EUR BG76RZBB91551460388703 




