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0. Въведение
От 1991 г. Европейският съюз (ЕС) предостави обща правна рамка за транспорта на
животни, която беше актуализирана след това с Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата
на животните по време на транспортиране, наричан по-долу "Регламентът". Той влезе в
сила на 1 януари 2007 г. и има за цел да осигури равни условия за операторите, като
същевременно гарантира достатъчна защита на транспортираните животни. Съдържанието
и въздействието на Регламента бяха предмет на научно обсъждане от Европейския орган за
безопасност на храните (ЕFSA, 2011 г.), последвано през 2011 г. от доклад за въздействието
на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (Anon., 2011 г.). В този доклад бяха
формулирани три основни препоръки:
1. Регламентът има благоприятно въздействие по отношение хуманното отношение към
животните по време на транспорт, но има възможност за подобряване на ситуацията;
2. Изменението на Регламента не е най-подходящият подход за справяне с
установените проблеми;
3. Що се отнася до празнината между изискванията на законодателството и наличните
научни доказателства, Комисията счита, че това е най-добре да се разреши с приемането на
ръководства за добри практики.
Европейската комисия приветства изготвянето на "ясни и прости насоки за оценка на
годността за транспорт", подготвени от групите заинтересовани страни за говеда през 2012
г., еднокопитни и свине през 2016 г. След това бе отчетено важно да се разшири този
подход, за да се обърне внимание на всички аспекти на благосъстоянието на добитъка по
време на транспортирането.

0.1 Подход и благодарности
Това ръководство е изготвено в рамките на проекта "Ръководство за транспортиране
на животни", поръчан от DG SANTE по договор SANCO/2015/G3/SI2.701422. Проектът
започна на 10 май 2015 г. и основната му цел беше да се разработят и разпространят
добри и по-добри практики за транспортиране на животните. Основата за това
Ръководство бе положена през първата година на проекта чрез обширно търсене на
литература и последващ преглед на значителен
брой налични практики. Тези прегледи на
предложените практики могат да бъдат намерени на
уебсайта на Ръководството за транспорт на
животните: http://animaltransportguides.eu/ . Има по
един доклад за всеки от петте животински вида
(свине, птици, коне, овце и говеда). През втората
година тези много широки и разнообразни списъци
бяха обсъдени и в голяма степен пренаписани, за да
се разработят настоящите пет ръководства за добри
практики. Това включваше интензивен процес на
консултации със заинтересованите страни.
Първата стъпка от преминаването от
събирането на практики към проект на Ръководство
за добри практики беше взето на равнище държавичленки. Екипи, съставени от академични партньори
от две държави по видове ("Duo Countries"), поеха
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водеща роля.
 Овце: Испания и Румъния
 Птици: Гърция и Франция
 Свине: Италия и Франция
 Коне: Италия и Холандия
 Говеда: Обединеното кралство и Франция
Академичните партньори идентифицираха практики, които са на ниво действащо
законодателство на ЕС ("Добри практики") и практики, които се стремят повече ("Подобри практики извън законодателството на ЕС" или просто "По-добри практики"). След
това партньорите призоваха националните групи на заинтересованите страни да обмислят
тези предложения за добри и по-добри практики. За да се подкрепи този процес и да се
работи за постигане на консенсус, беше използвана итеративна процедура на Delphi за
анонимизирано събиране на данни. На тази стъпка бяха включени над 100 заинтересовани
страни, представляващи разнообразни среди. Най-голям брой заинтересовани страни
посочиха, че са земеделски производители (19 лица), превозвачи (27), персонал в кланиците
(13), неправителствени организации (12) и компетентни органи (27). Представители на
търговията с животни, академичните среди и производителите на автомобили също взеха
участие в този процес на консултации. Всички дискусии бяха проведени на официалния
език на участващата държава-членка. Крайният резултат от тази процедура на Делфи бяха
пет "Проекта за ръководства за добри практики". Те не са публикувани, а се използват като
основа за крайните ръководства.
Последните ръководства за всеки от петте животински вида бяха разработени чрез
втори кръг на консенсусно изграждане на европейско равнище с помощта на "Фокус
групи". Тези фокус групи имаха международна основа: делегатите бяха помолени да
представят знания, опит и мнения извън тези на собствената си страна. Таблица 0.1 по-долу
показва състава на тези пет фокусни групи.
Първата серия от срещи на петте фокусни групи беше организирана в края на май
2016 г. По време на тези срещи проектните ръководства бяха представени от академичните
партньори. След това бе постигнато съгласие със заинтересованите страни за изготвяне на
пътна карта за преобразуване на проектните ръководства в актуалните окончателни версии.
Всички фокусни групи организираха последващи срещи в Брюксел, за да обсъдят и
постигнат консенсус относно формулировката на всяка отделна практика, която да бъде
включена в окончателните ръководства. Различните групи от видове са имали различен
брой срещи, а последните - през март 2017 г.
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Таблица 0.1 Състав на международни фокусни групи, участващи в изготвянето на
окончателните ръководства за добри практики. Цифрите показват броя на представителите
по категории заинтересовани лица.
Овце
Фермери
Производители на
превозни средства
Търговци на животни
Превозвачи
Кланици
Официални
ветеринарни лекари
Учени
Организации за
защита на животните
Общо

3

Птици
5

Прасета
3

Коне

Говеда

1

Общо
12

2

2

1

2
5

3
13
8

3
5

2

3
1

2

1

2

2

7

2

3

2

2

2

11

2

3

2

4

5

16

10

21

12

13

16

72

2

За да подпомогне процеса на писане на ръководството, екипът на проекта
"Ръководства за транспорт на животните" създаде "Платформа на заинтересованите
страни". Тази група хора предоставиха съвети през първите две години от проекта за това
как да се справят с проблемите, които засягат всичките пет вида ръководства. Платформата
беше съставена от представители на 13 международни организации или заинтересовани
групи: Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU), Федерацията на
ветеринарите в Европа (FVE), Еврогрупата за животни, Copa-Cogeca, Асоциацията на
птицевъдите и търговците на птици (AVEC), Германската организация за животновъдство
(ADT), Очите на животните, Ирландското министерство на земеделието, производителят на
превозни средства Pezzaioli, Европейският съюз за търговия на дребно и местни
производители на вида (UECBV), Европейският форум на животновъдите (EFFAB),
Германската организация за превозвачи (BDT) и гръцкото министерство на земеделието.
Платформата организира пет срещни в Брюксел в продължение на две години.
Като част от разработването на петте
ръководства,
видовете
фокус
групи
и
платформата на заинтересованите страни
избираха 17 тематични области, които
заслужават допълнително внимание. Практиките
в тези области бяха събрани в 17 т.нар.
"Информационни
таблици",
целящи
да
обобщят и илюстрират по достъпен начин найкритичните аспекти на пътуването или найуязвимите категории животни. Свързани с
настоящия
протокол
за
свинете,
бяха
произведени
4
информационни
таблици:
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Пътуване, Обработка, Мониторинг и Оценка. Тези три и тези, свързани с другите
ръководства, се публикуват на осем европейски езика.
Целевата аудитория на информационните данни са фермери, шофьори, местни
ветеринарни лекари и служители на кланици. Целевата аудитория на Ръководствата за
добри практики са организаторите на транспорта, компетентните органи и политиците.
Ръководствата и информационните листове могат да бъдат намерени на уебсайта на
проекта: http://animaltransportguides.eu/.
Разработването на информационните листове и ръководствата не би било възможно
без многото конструктивни дискусии на национално и международно ниво с множеството
заинтересовани страни, споменати по-горе. Тяхната помощ в този процес е от
съществено значение и авторите са благодарни за времето и знанията, които са
допринесли за написването на ръководствата.

0.2 Цел на ръководството
Настоящото ръководство за добри практики има за цел да подобри хуманното
отношение на конете за клане по време на транспортиране, като предостави практически
инструменти, за да отговори на изискванията на Регламента и да представи практики, които
надхвърлят законодателството.
Практиките в това ръководство са насочени единствено към транспортиране на
коне, предназначени за клане. То няма да се занимава специално със спортни коне,
магарета или други коне, но много от тези практики ще бъдат приложими и за тези
животни.
Транспортът е стресова ситуация за животните. В това ръководство са изброени
практики, които имат за цел да подпомогнат заинтересованите страни, участващи в превоза
на коне, в повишаването на качеството на транспорта на коне в съответствие с Регламента и
по този начин да ограничат стреса на животните и да насърчат хуманното отношение към
животните. Практиките в това ръководство се основават на научни знания, научна
литература, опит и информация от заинтересованите страни. Не се прави разграничение от
източника, освен ако това не се счита за релевантно за по-доброто разбиране или за
проверка. Те могат да се използват за разработване на специфични за дружеството насоки
или стандартни оперативни процедури за превозвачи и други заинтересовани страни или
като източник за справка за аспектите на транспорта по практичен начин, който подкрепя
хуманното отношение към животните.
Този документ не е правно обвързващ и не засяга изискванията на законодателството
на ЕС в областта на транспортирането на животни или други съответни законодателни
актове. Не ангажира Европейската комисия. Единствено Съдът на Европейския съюз е
компетентен да тълкува компетентно правото на Съюза. Поради това читателят се приканва
да се консултира с това ръководство във връзка със съответните разпоредби на
националното законодателство и при необходимост да отнесе до съответните
компетентни органи.
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0.3 Основни рискове за хуманното отношение по време на
транспорт на коне1
По-голямата част от потенциалните опасности, установени при транспортираните
животни, са общи за видовете говеда, свине, птици, овце и коне (Van Reenen et al., 2008 г.).
EFSA идентифицира следните основни опасности за коне, транспортирани за клане (EFSA,
2011 г.):
1. Лоша проверка на конете преди транспортирането, водеща до превоз на болни,
пострадали или по друг начин неподходящи за пътуване животни;
2. Липса на подходяща индивидуална пеене, водеща до агресия между коне, нараняване
и изтощение;
3. Липса на подходяща пелена, водеща до намалена вентилация, водеща до топлинен
стрес, изтощение и заболяване;
4. Липса на подходяща петна, водеща до невъзможност за балансиране или поддържане
на стойка, водеща до нараняване, изтощение и заболяване;
5. Липса на подходяща пелена, причиняваща пряка физическа травма и изтощение;
6. Недостатъчно напояване на всички етапи на транспортния процес, което води до
дехидратация, топлинен стрес и изтощение;
7. Дължина на пътя с продължителна продължителност, водеща до заболяване,
нараняване и изтощение.
8. Лошо шофиране и / или път / морски условия, които причиняват непрекъснати
постулационни корекции, водещи до заболяване, нараняване и изтощение.
Практическите наблюдения (World Horse Welfare, 2011) показват, че конете, които са
предназначени за клане, често не са свикнали да ги транспортират (подобно на други видове
и за разлика от много спортни коне), което прави транспорта по-стресиращ. Следователно
разграничението между спокойни и неспокойни коне е важно. Неспокойните коне, които не
могат да бъдат водени от въже, вероятно ще изпитат повече стрес, отколкото спокойните
коне, които имат опит в транспорта. Също така се наблюдава, че конете често не са напълно
физически годни. Последният подчертава необходимостта от критична оценка на годността
за пътуване в мястото на тръгване. Установено е, че конете, предназначени за клане, често
показват признаци на нехуманно отношение и влошено здравословно състояние, като
например съществуващи заболявания, нараняване, изтощение (въз основа на поведенчески
показатели като отпускане на главата, залежаване), дехидратация (напр. тези, описани в
World Horse Welfare et al., 2014), болка или дискомфорт (основани на поведенчески
показатели като напрежение на лицето, позиция и т.н.) и стрес (въз основа на поведенчески
показатели). Основните причини за установените проблеми и тези за превантивните мерки са
взаимосвързани. Дехидратацията може да бъде предотвратена чрез адекватно предоставяне
на вода (World Horse Welfare, et al., 2014) и предотвратяване на топлинен стрес.
Необходимостта от пазене на равновесие в движещо се превозно средство, изисква от конете
да изразходват значително количество енергия, което може да доведе до умора или дори
изтощение. Има няколко препоръки, за да се предотврати това (вж. напр., глава 4.2

1

Рисковете за хуманното отношение към животните, специфични за транспортирането на коне за
развлечение, не са обхванати от това ръководство, тъй като се фокусира върху транспорта за клане
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Шофиране). Уврежданията могат да бъдат предотвратени чрез минимизиране на стреса чрез
правилния дизайн на превозното средство (2.3 Средство за транспорт) и правилната
обработка на животните (2.4 Подготовка за животните).
Няколко други мерки за предотвратяване или намаляване на стреса са описани в това
ръководство. Повечето опасности, свързани с транспорта, трябва да бъдат смекчени чрез
добра подготовка и планиране. Необходима е задълбочена подготовка и адекватни
компетенции при транспортиране на живи коне и правилна обработка на животните.

0.4 Мерки свързани с животните
Крайната цел на осигуряването на подходящи условия по време на шофиране трябва да
бъде осигуряването на добро благосъстояние, така че животните да са здрави и годни,
когато излязат от камиона на местоназначението. Настоящото законодателство,
съществуващите насоки за гостоприемство (Eurogroup for Animals et al., 2012), повечето
схеми за осигуряване на качеството и настоящите ръководства предлагат много предложения
за това, какви трябва да бъдат тези условия. Те дават препоръки например, относно
пространствените квоти, честотата и продължителността на почивката, както и изискванията
на животните за храна и вода. Тези препоръки се основават на дългогодишен опит или
задълбочено изследване, които са идентифицирали рисковете за хуманното отношение,
свързани с отклонения от тези препоръки: ако пространствените квоти са твърде ниски,
животните може да нямат достъп до вода, ще бъдат по-лесно наранени и няма да могат да
почиват; ако те не почиват достатъчно, те ще бъдат изтощени, което ще окаже вредно
въздействие върху благосъстоянието и качеството на месото; и т.н.
Важно е да се разбере, че препоръките, базирани на "условия" (ресурсите или
управлението на камиона и управлението на животните от страна на операторите) не
гарантират непременно хуманното отношение: те просто предлагат насоки, за да се
увеличат максимално шансовете за хуманно отношение към животните. Ефектът на
условията върху действителния статут на благосъстоянието се влияе от други фактори,
поради това, че много от (препоръчителните) условия взаимодействат помежду си. Очевидни
примери са интерактивните ефекти на мократа космена покривка и температурата на
околната среда: ако е твърде горещо, тогава може да е желателно да се пръска животното с
вода, но ако е замръзнало, тогава ще изисква да се поддържат животните сухи. Друг пример е
връзката между условията на шофиране и продължителността на пътуването: след грубо
шофиране ползите от почивка на животните извън превозното средство превишават стреса
при разтоварване. Но ако пътуването е гладко и при оптимални условия, ползите от
разтоварването ще бъдат много по-ниски, а в някои случаи може дори да е по-добре
животните да се оставят на камиона.
Предвид тези ограничения на управлението и свързаните с ресурсите практики е
очевидно, че мерките, базирани на животните, могат да бъдат полезен инструмент за
наблюдение, който да помогне на стопаните да осигурят благосъстояние и, ако е
необходимо, да предприемат подходящи коригиращи действия. Мерките, базирани на
животните (МБЖ), като наранявания, задух, треперене, телесни и кожни увреждания, могат
да се тълкуват като директни показатели за хуманно отношение към животните.
Използването на МБЖ по време на транспортиране на живи животни не е толкова
новаторско, колкото звучи. Такива показатели са били включени отдавна в инструментите за
превозвачите, а добрите професионални шофьори и стопаните вече основават своите
действия на "сигналите", които получават от животните, с които работят. По време на
рутинните проверки те няма (просто) да гледат температурния индикатор, за да видят дали
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вентилацията е адекватна: те ще гледат животните за признаци на падане или треперене. Те
не оценяват умората от продължителността на пътуването, а от гледна точка на поведението
на животното и поведението му.
Мерките базирани на животните могат да бъдат полезни преди, по време и след
пътуването. Те могат да се използват по време на рутинни проверки, за да се прецени как се
движи транспортът и дали са необходими действия за подобряване на хуманното отношение
към животните. Те могат да се използват и след пътуване, когато животните са разтоварени,
за да знаят как животните са преживели транспорта. Знаейки, че ще помогне на превозвача (и
другите, които се занимават с животните) да се подобрят условията по време на следващото
пътуване с друга пратка.
За да се постигне целта за "добър" транспорт по отношение на хуманното отношение на
конете, следните инструменти за МБЖ могат да бъдат използвани в инструментариума за
мониторинг.
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Таблица 0.1 Мерки, базирани на животните, приложими за транспорта на коне
Параметри
Коремен
дискомфорт
Състояние на
тялото
Задавяне
Кашлица
Смърт при
пристигане
Нарушено
равновесие
Падане

Описание
Животното подритва към корема си, като многократно завърта глава към
корема или се търкаля. Коремният дискомфорт може да бъде причинен
напр. от колики.
Състоянието на тялото се оценява по скала от 0 до 5 (BCS 0=много лошо;
BCS 5=много мазнини, Ref. 005). Животно с резултат 0 или 1 се счита за
твърде слабо, а животно с оценка 5 се счита за прекалено дебело.
Задавяне е препятствие в хранопровода: животните са разтревожени,
протягат шията си и гледат много тревожно.
Кашлицата се определя като внезапно и шумно експулсивно издишване
на въздух от белите дробове
Животно, което при пристигане е спряло да диша, няма пулс и корнеален
рефлекс. Проверявайте най-малко 1 минута.
За животното се счита, че има нарушено равновесие, когато показва
признаци на препъване или залитане, докато стои.

Животно, което показва загуба на равновесие по време на
разтоварването, при което други части на тялото (освен краката) да се
докоснат до пода
Увреждането се определя като физическо увреждане на тялото. Животно
Увреждане
с рани по кожата, които включват и увреждане на по-дълбока
разположените тъкани (мускули, сухожилия), порязвания по кожата, се
счита за тежко наранено, когато са те толкова големи, че обикновено би
трябвало да се зашият за се предпази животното от по-сериозна
нарушения, които могат да причинят загуба на функции за дълъг период
от време (напр. сериозно увреждане на сухожилия или стави, фрактура)
Затруднено дишане Прекомерно дълбоко или учестено и повърхностно дишане.
Куцотата е аномалия в начина, по който животно се движи, с намалена
Куцота
способност да използва един или повече от краката си по нормален
начин. Едно животно се счита за силно куцо, когато показва неспособност да понесе тежест върху един или повече крайници, без да лежи, и
леко куцо, когато показва признаци на болка (напр., нежелание да носи
тежест на крайниците), но използва всички крака по време на ходене.
Когато животно държи главата си надолу или я подпира на решетките и
Летаргия
не реагира.
Едно животно се счита за неподвижно, когато не може да се изправи или
Неподвижност
не е в състояние да стои изправено без чужда помощ, но все още е живо.
Други тежки здраво- Всеки сериозен клиничен здравословен проблем, който е лесно видим и
словни проблеми може да е бил предизвикан от нарушения при транспорт (управление),
но не е обхванат от параметрите по-горе. Пример: ламитит.
Животно, показващо загуба на равновесие по време на разтоварването,
Хлъзгане
без да е друга част от тялото, да докосва земята.
Животно с видими признаци на изпотяване по кожата по време на
Изпотяване
транспортиране (мокра кожа, изсъхнали потни петна, солени отлагания).
Дистрес от насилие Когато дадено животно се удря, рита или няколкократно пада на земята,
докато се изпотява.
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0.5 Структура на ръководството
Транспортът обхваща верига от събития от подготовката до разтоварването. За да се
улесни използването на ръководството в ежедневната практика, той ще бъде структурирано
според шест етапа от пътуването:
1. Административни въпроси
2. Подготовка и планиране
3. Обработка и товарене на животни
4. Пътуване
5. Престой в контролни пунктове, пазари и събирателни центрове
6. Разтоварване на животните
Етапи 2-6 следват транспортните дейности в хронологичен ред. Първият "етап" се
добавя, тъй като административните въпроси, включително компетентността на персонала,
обучението и т.н., са важни за изпълнението на почти всички дейности по време на
транспортирането на животни. Всеки етап е подразделен на редица аспекти и за всяко от
тях това ръководство представя "добри практики", както и "добри практики извън
законодателството на ЕС". Вижте по-долу за определения
Практиките не са еднакво важни по отношение на очакваното им въздействие върху
хуманното отношение към животните. Следователно, това ръководство предлага тематични
области, които са много важни, и области, които са важни, но не толкова важни. Много
важните теми ще бъдат "опаковани" в това ръководство.
Цифровата версия на това ръководство включва думи или препратки с т.нар.
"Хипервръзки". Кликването върху тези връзки (обикновено с "Контрол" + "левия бутон на
мишката") ще доведе до друга свързана част в това Ръководство или до основна
информация в документи или уебсайтове, като разбира се, четецът има достъп до интернет
на четящото устройство.

0.6 Списък с определения
За целите на това ръководство:
o "Добри практики" са дефинирани като: процедури и процеси, които осигуряват
съответствие с изискванията на законодателството или регламентите, предназначени да
защитават хуманното отношение към животните.
o "По-добри практики извън законодателството на ЕС" се определят като
допълнителни насоки за това, как могат да се подобрят процедурите и операциите, за да се
надхвърли всяко законово определено минимално изискване за хуманно отношение и да се
увеличи благосъстоянието на животните през съответните периоди и процедури. Те ще
бъдат обобщени в "по-добри практики" в ръководството.
В допълнение към горните оперативни определения за добри и по-добри практики
извън законодателството на ЕС, по-долу е даден списък на термините, използвани в този
документ, които може да се нуждаят от точно описание, за да се избегне объркване.
Когато е уместно, те се вземат от Регламента.
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Събирателен
център

Придружител
Компетентен орган
Контролен пункт

Коне за клане
Пътуване
Гледач
Продължително
пътуване
Навигационна
система
Официален
ветеринарен лекар
Организатор

Място на
отпътуване

Местоназначение
Жребец

Места като стопанства, центрове за събиране и пазари, при които
домашните животни от рода на еднокопитните или домашните
животни от рода на едрия рогат добитък, овцете, козите или
свинете, произхождащи от различни животновъдни обекти, са
групирани заедно, за да образуват пратки.
Лице, което отговаря директно за хуманното отношение към
животните, които ги придружават по време на пътуване.
Централният орган на държава-членка, компетентен да извършва
контрол върху хуманното отношение към животните, или всеки
орган, на който е делегирана тази компетентност.
Места, в които животните почиват най-малко 12 часа или повече,
съгласно правилата за времето за пътуване и периодите на почивка,
определени в Регламента. Те трябва да бъдат одобрени от
компетентните органи.
Коне, транспортирани директно за клане или след транзитно
преминаване през пазарен или разпределителен център до кланица.
Цялата транспортна операция от мястото на заминаване до
местоназначението, включително всяко разтоварване, настаняване
и натоварване в междинни точки от пътуването.
Всяко физическо или юридическо лице, с изключение на
превозвача, отговарящо или обработващо животни, независимо
дали постоянно или временно.
Пътуване, което надвишава 8 часа, започвайки от момента, в който
се придвижи първото животно от пратката.
Сателитно-базирани инфраструктури, осигуряващи глобални,
непрекъснати, точни и гарантирани услуги за определяне на
времето и позициониране или всякакви технологии, предоставящи
услуги, считани за еквивалентни за целите на настоящия Регламент.
Ветеринарният лекар, назначен от компетентния орган на
държавата-членка
Лицето, отговорно за действителния транспорт от заминаването до
местоназначението
(i) превозвач, който е подизпълнител на поне един друг
превозвач за част от пътуването; или
(ii) физическо или юридическо лице, което е сключило договор с
повече от един превозвач за пътуване; или
(iii) лице, което е подписало раздел 1 от дневника на пътуването
(когато е приложимо)
Мястото, където животното е натоварено за първи път на
транспортно средство, при условие, че е било настанено там наймалко 48 часа преди отпътуването;
Следователно, събирателните центрове, одобрени в съответствие с
ветеринарното законодателство на Общността, могат да се считат
за място на отпътуване при определени условия (вж. член 2р от
Регламента).
Мястото, където животните се разтоварват от транспортно средство
и се настанят най-малко 48 часа преди отпътуването; или заклани.
Всички цели (некастрирани) мъжки коне, които са достигнали
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Превозвач
Необязден кон
Превозно средство
Отбиване/отбити
животни

полова зрялост
Всяко физическо или юридическо лице, което транспортира
животни за своя сметка или за сметка на трета страна.
Коне, които не могат да бъдат вързани или водени с оглавник, без
това да причини неспокойство, болка или страдание.
Средство за транспорт, оборудвано с колела, които се задвижват
или теглят.
Отбиването е процесът на (постепенно) въвеждане в дажбата на
жребчето на това, което ще бъде неговата храна като възрастно
животно и оттегляне на предоставянето на майчино мляко. След
приключването на този процес жребчето е отбито животно.

1. Административни въпроси
1.1 Въведение
Серия от документи се изисква от законодателството на ЕС за транспортиране на
живи животни, които трябва да придружават пратките и могат да бъдат изисквани по
всяко време от компетентните органи. Подготовката на необходимите документи ще
предотврати ненужните закъснения и допълнителните проверки от страна на властите.
В допълнение, доброто водене на записите е крайъгълният камък на мониторинга на
качеството: допринася за прозрачността и подкрепя оценката на качеството. Записите могат
да се използват, за да се подчертаят аспектите, които вървят добре и да се установят
слабостите, които трябва да бъдат разгледани. Такива оценки могат да се направят на ниво
конкретно събитие, като например едно пътуване, а също и чрез обобщаване на данни на
ниво множество превози. Съхраняването на архивите е абсолютно необходимо за
поддържането и насърчаването на адекватни стандарти.
Важно е данните, за които се иска да бъдат записани, да са ясни и разбираеми и
лесно и бързо да се регистрират. Те трябва да могат да бъдат обективно оценени, да бъдат
оправдани и пропорционални на целите, които са предназначени, т.е. да се гарантира
хуманното отношение към транспортираните животни. Записите не трябва да бъдат подълги от необходимото и това, което е "необходимо да се знае", трябва да надделее над
това, което е "полезно да се знае". Насърчаването и използването на електронни записи
улеснява изпълнението на административните изисквания. Освен това, синергизмът може
да се постигне чрез свързване на записите за хуманно отношение към животните със
записите за здравето и безопасността на храните.
Превозвачите трябва да носят необходимата документация с тях по време на
пътуването. Вероятно те ще бъдат проверени за тези документи от компетентните органи
по време на транспортиране или при всяко прехвърляне или пристигане.
По-специално водачите или помощниците, които отговарят за транспортирането на
домашни еднокопитни, домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или
свине и домашни птици над 65 км, трябва да се притежават свидетелство за
правоспособност. В държавите-членки на ЕС те са предимно независимо оценени
квалификации, специфични за вида и продължителността на пътуванията.
Както е посочено в Регламента, професионалните шофьори и придружители следва
да придобият познания по законодателството по отношение на следните теми:
 Транспортирането на животни,
 Физиологията на животните (по-специално потребности от храна и вода),
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 Поведението на животните и концепцията за стреса,
 Практическите аспекти на боравенето с животни,
 Влиянието на поведението при шофиране върху благосъстоянието на
транспортираните животни и върху качеството на месото,
 Спешната помощ за животните и съображения за безопасност за персонала, работещ
с животни.
Водачите и обучаващите се трябва да могат да прилагат адекватно тези знания на
практика. Недостатъчното познаване на тези въпроси се счита за основен риск за
компрометиране хуманното отношение към животните по време на транспорта.
Компетентните органи трябва да гарантират, че изискванията на приложение IV към
Регламента са включени в теоретичната подготовка на кандидатите. Съдържанието и
продължителността на курсовете за обучение, професионалните квалификации, които могат
да бъдат взети под внимание, и вида на проверката са отговорност на всяка държава-членка.

1.2 Администриране
Добри практики по отношение на администрацията
1. Всеки, който транспортира животни, носи документация за транспортните
средства, в която се посочва техният произход и собственост, мястото на заминаване,
датата и часа на тръгване, предвиденото местоназначение и очакваната продължителност на
планираното пътуване.
2. Освен това може да е необходим следният документ, който да придружава
транспортните животни в ЕС:
 Разрешение за транспортиране за превози над 65 км и до 8 часа (тип I) и над 8 часа
(тип II),
 Сертификат за одобрение на превозни средства над 8 часа,
 Удостоверение за компетентност на водачи и помощници, превозващи домашни
еднокопитни животни, домашни животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или
свине,
 Дневник за дълги пътувания на домашни еднокопитни или домашни животни от
рода на едрия рогат добитък, овцете, козите или свинете (не за домашни птици),
 Ветеринарномедицински сертификати (когато се изискват например, при
търговия между държавите-членки или при износ за страни извън ЕС),
 Информация за хранителната верига относно животни за клане.
3. Превозвачът изпраща дневника на пътуването до компетентния орган преди
началото на пътуването и се съхранява и попълва от водача по време на пътуването.
4. Здравният сертификат и дневникът на пътуването се подават чрез електронната
заявка TRACES.
5. При дълги пътувания на домашни еднокопитни или домашни животни от рода на
едрия рогат добитък, овцете, козите или свинете превозвачите използват навигационна
система, която е в съответствие с действащото законодателство.
6. Организаторите архивират всички транспортни записи, ветеринарно-санитарни
сертификати и пътни дневници за всеки превоз в продължение на най-малко три години.
По-добри практики по отношение на администрацията
7. Транспортните средства предоставят информация за нетната използваема площ за
всяка товарна платформа.
8. Данните от дневника на пътуването се представят в електронен формат, който се
предава на компетентните органи.
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9. Да са посочени категориите животни в рамките на вида (например жребци,
кончета, кобили).
10. Организаторите на транспорта пазят транспортните договори и дневниците за
пътуване в архив най-малко 5 години.

1.3 Компетентност и обучение
Като цяло само квалифицирани работници могат да извършват транспортиране на
животни с минимално въздействие върху хуманното отношение към животните.
Изискваните умения ("компетентност"), придобити чрез обучение и професионален опит в
транспортната верига на животните, дават възможност на всеки оператор:
 Да имат необходимите познания за въздействието на тяхната работа върху стресът
на животните, страха и свързаните с тях наранявания,
 Да знаят за въздействието на тяхната работа върху качеството на месото на
транспортираните животни,
 Да разпознава основните физиологични признаци, за да преценява състоянието на
животните преди натоварването, по време на фазата на натоварване и транспортиране и
при разтоварване (например поза, нервност и стрес и т.н.),
 Да адаптира пътуването към специфични условия (променлива чувствителност на
породите, транспортирани до стрес и смъртност, метеорологичните условия, събития, които
могат да възникнат по време на пътуването),
 Да познава правилата за биосигурност.
Добри практики по отношение на компетентността и обучението
11. Транспортните оператори гарантират, че лицата, които обработват животните, имат
основни, но подробни познания за поведението и физическите нужди на животните. За
преглед на биологичните нужди на конете по време на пътуване вж. Глава 2.4 Подготовка
за животните.
12. Обучителите обръщат внимание на собствениците на потенциалните ефекти от
действията им върху животните, за които отговарят.
13. Транспортните оператори гарантират, че имат задължение за правилно справяне
с всеки, свързан с превоза на добитък от най-висшестоящия до най-низше стоящия.
14. Транспортните оператори гарантират спазването на минималната програма за
юридическо обучение, изисквано в Европейските сертификати за компетентност, съгласно
Регламента и националните изисквания, ако има такива.
По-добри практики в областта на компетентността и обучението
15. За служител хуманно отношение при транспорт се назначава лице, притежаващо
квалификация и сертифицирано, че е преминало проверката за качеството на превоза.
16. Практическите способности на превозвача се регистрират и контролират (например
чрез одити и проверки на място).
17. Ключови параметри се идентифицират и записват, за да се оцени качеството на
транспорта (например честотата на смъртност, наранявания и всякакви мерки за хуманно
отношение към животните).
18. Транспортните дружества гарантират, че шофьорите (и стопаните) получават
непрекъснато и актуализирано обучение.
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1.4 Отговорности
Добри практики по отношение на отговорностите
19. Стопаните и придружителите (включително собствениците и управителите) на
животните са отговорни за:
а) общото здравословно състояние, общото благосъстояние и годността на
животните за пътуването; те се оценяват и записват чрез редовна рутинна проверка,
б) осигуряване спазването на всяко изисквано сертифициране, ветеринарно или друго,
в) наличието на животновъд/придружител, компетентен за превозвания вид по
време на пътуването, и с правомощието да предприема незабавни действия; в случай на
превоз в отделни камиони водачът на камиона може да бъде единственият животновъд по
време на пътуването,
г) наличието на достатъчен брой животновъди по време на натоварването и
д) гарантиране, че оборудването и ветеринарната помощ са обезпечени и са
подходящи за видовете и пътуването.
20. Търговските агенти или агентите по покупко-продажба са отговорни за:
а) подбор на животните, годни да пътуват, и
б) наличност на подходящи съоръжения в началото и в края на пътуването за
събирането, товарене, транспортиране, разтоварване и държане на животни, включително
при спиране в места за почивка по време на пътуването и при извънредни ситуации.
21. В допълнение, животновъдите или обслужващите лица са отговорни за
хуманното отношение и грижи за животните, особено при товаренето и разтоварването,
както и за воденето на запис на пътните събития и проблеми и попълването на дневника за
пътуване при дълги пътувания. За да изпълняват своите отговорности, те имат
правомощието да предприемат бързи действия. При липса на отделен животновъд,
водачът е животновъд.
22. "Организаторът" отговаря за планирането на пътуването и трябва да осигури
грижи за животните. Това може да е превозвачът, собственикът на превозното средство
и/или шофьорът. По-специално те са отговорни за:
а) избор на подходящи превозни средства за транспортираните видове и пътуването,
б) осигуряване на наличие на подходящо обучен персонал за товарене/разтоварване
на животни,
в) осигуряване на адекватна компетентност на водача по отношение на хуманното
отношение към животните от транспортирания вид,
г) разработване и поддържане на актуални планове за действие при извънредни
ситуации за всички видове пътувания (дори когато не са задължителни) за справяне с
извънредни ситуации (включително неблагоприятни метеорологични условия),
д) изготвяне на план за пътуване за всички пътувания (включително когато е
задължително), който включва план за натоварване, продължителност на пътуването,
маршрут и място за почивка,
е) натоварване само на животните, които са годни да пътуват, за правилното им
натоварване в превозното средство и инспекцията им по време на пътуването и за
подходящите отговори на възникналите проблеми (при съмнение за годност за пътуване
животното трябва да бъде прегледано от ветеринарен лекар, който впоследствие е
отговорен за обявяването на каквито и да било животни за негодни за пътуване),
ж) благосъстоянието на животните по време на действителния транспорт и
з) планиране на пътуването, което следва да отчита различията в изискванията за
времето за пътуване на животни и изискванията на разпоредбите за социално
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осигуряване, свързани с часовете на шофьорите, включително броя на водачите,
изисквани за дълги пътувания, за да се постигне пълно съответствие. Това ще гарантира
спазването на двата набора от регламенти. Това може да се отнася, както за времето за
почивка на водача, така и за времето за почивка на животните и да се вземе решение за броя
на водачите, изисквани за дълги пътувания.
23. Мениджърите на съоръженията в началото и в края на пътуването и в местата за
почивка са отговорни за:
а) осигуряване на подходящи помещения за товарене, разтоварване и безопасно
задържане на животните, с вода и фуражи, когато е необходимо, и с предпазване от
неблагоприятни климатични условия до по-нататъшен транспорт, продажба или друга
употреба (включително отглеждане или клане),
б) осигуряване на достатъчен брой животновъди, които да натоварват, разтоварват,
управляват и задържат животни по начин, който причинява минимален стрес и нараняване,
в) свеждане до минимум на възможностите за предаване на болести чрез внимателно
разглеждане на почистването, дезинфекцията, хигиената и екологичния контрол на
превозните средства и съоръженията, както и осигуряването на чисти постелки,
г) осигуряване на подходящи съоръжения за справяне с извънредни ситуации,
е) осигуряване на съоръжения и компетентен персонал, които позволяват хуманното
убиване на животни, когато това се изисква, и
з) осигуряване на подходящо време за почивка и минимално закъснение по време на
спиранията.
По-добри практики по отношение на отговорностите
24. Да се гарантира, че са налице ясни дефиниции на отговорностите на държателите,
обслужващите лица, търговците, организаторите на транспорта, земеделските стопани,
ръководителите на събирателните центрове, шофьорите, собствениците на контролните
пунктове и кланици и че те са включени в договора за превоз и предоставят списък,
достъпен за всички персонал, включително шофьор (и) или придружители.
25. Стандартните оперативни процедури (SOP) се установяват за всяка
дейност/задача от агента, определен като отговорен. Те описват точни протоколи за
хранене, напояване, подновяване и подмяна на леглата, инспекция и мониторинг на
животните и определяне на лицата, отговорни за всяка задача. СОП се актуализират
непрекъснато в съответствие с новите съвети и / или насоки.
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2. Планиране и подготовка на пътуването
2.1 Въведение
Добрата подготовка и планиране на транспортирането на коне е един от най-важните
етапи в пътуването. Това е ключът към успешния транспорт на животните по отношение на
спазването на законодателството, най-добрите практики и високите стандарти за хуманно
отношение към животните и икономически ползи. Доброто планиране насърчава
плавното изпълнение на транспорта и е необходимо да се сведе до минимум рискът, че
участието на различните страни не е синхронизирано. Сложността на целия процес на
транспортиране на животни изисква добре структурирана интеграция на всяка от
дейностите в съответствие с определени групи цели, отговорности и задачи по мониторинг.
Предвиждането на неочаквани събития и проблеми и предоставянето на планове за
действие при извънредни ситуации, които да допълнят добре дефинираните Стандартни
оперативни процедури, са от първостепенно значение. В непосредствена близост до
непосредствените опасения за хуманното отношение към животните, планирането трябва
да включва съображения, свързани със здравето на животните (биосигурност), аспектите на
човешкото здраве и безопасност и икономическите последствия. Значението на
планирането и подготовката също се признава от законодателите на ЕС, а дневниците за
пътуванията с раздел за планиране са задължителни за дълги пътувания.
От гледна точка на хуманното отношение към животните, етапът на "подготовка и
планиране" включва следните аспекти:
 Планиране на пътуването;
 Подготовка на автомобила;
 Подготовка, свързана с животните;
 Администрация;
Тези аспекти са описани в параграфите по-долу.

2.2 Планиране на пътуването
Пътуването трябва да бъде възможно най-гладко и бързо, за да се ограничи
експозицията на транспортния стрес. Тя трябва да бъде планирана внимателно, за да се
осигурят условия за хуманно отношение към конете по време на целия транспорт. Като част
от планирането за всяко пътуване трябва да се вземат мерки за управление на всяко
закъснение, разрушаване или друга извънредна ситуация, за да се сведат до минимум
рисковете от влошено благосъстояние по време на целия транспорт.
Пътуването трябва на бъде планирано и подготвено внимателно след обявяването
от земеделския стопанин или търговеца на датата и мястото на заминаване и
местоназначението на крайния клиент. Плановете за пътуване включват писмени
договорености относно местата за започване и разтоварване, плановете за действие при
извънредни ситуации и подробности за пратките или договореностите, които съществуват
за местата за почивка, особено за дълги пътувания.
По-специално, те включват:
 Описание на пътя на пътуването и оценка на неговата продължителност,
 Анализ на прогнозата за времето,
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 Избор на транспортното дружество и на транспортното средство (например тип I
или II) и/или кораб в зависимост от продължителността на пътуването и метеорологичните
условия, брой и категории животни, т.е. брой коне и категории,
 Резервацията за разтоварване на животните на почивка в контролни пунктове,
когато е приложимо,
 План за извънредни ситуации,
 Планиран брой шофьори,
 Разпоредби за постелъчен материал,
 Запаси от вода и фуражи, които трябва да се доставят на контролния пункт, в
зависимост от продължителността на пътуването,
 Уверенията, че камионът е готов на мястото и часа, определени за заминаване.
Пътните маршрути и планирането на спирките (включително контролните пунктове
при пътувания >8 часа) се оптимизират, като се използват подходящи търговски софтуер и
системи. Освен Регламента относно защитата на животните по време на транспортиране,
шофьорите трябва да спазват законодателството относно часовете на шофьорите
(Регламент 561/2006). Вижте Rabitsch и Wessely (2012) за общ преглед. По време на фазата
на планиране на транспорта тези две правни изисквания се вземат предвид и двете. Освен
времето за почивка и мястото на спиране на превозното средство се разглеждат във фазата
на планиране, като се взема предвид биосигурността. Обобщение на максималните срокове
за пътуване, разрешени от Регламента, е дадена в таблицата по-долу:
Таблица 2.1 Максимален срок на пътуване, разрешен от Регламента.
Основен стандарт на превозното
средство
Коне и понита

8

Основен стандарт на превозното
средство
Неотбити кончета
8

Повишен стандарт на превозното средство
24
(дават се течности и се хранят, ако е необходимо,
на всеки 8 часа)
Повишен стандарт на превозното средство
пътуване
почивка
пътуване
9
1
9

Очакваното общо времетраене на пътуването за планирания маршрут се определя
реалистично, като се взема предвид времето, необходимо за натоварване и разтоварване.
Ако след това време на пътуване животните не са достигнали до местоназначението си, те
трябва да бъдат разтоварени, нахранени и напоени и да бъдат отглеждани за минимум 24
часа в одобрен от ЕС контролен пункт, вижте Глава 6. Престой на контролните пунктове.
На практика броят часове, които могат да бъдат транспортирани конете, е ограничен от
броя на водачите, придружаващи животните. Нетното време на шофиране може да се
увеличи с двама шофьори, когато поради по-сложната система за поене животните могат да
се напоят за по-малко от час. Тези ограничения трябва да се вземат предвид при реалистично
планиране на маршрута.
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2.2.1 Продължителност на пътуването
Добри практики по отношение на природата и
продължителността на пътуването:
26. Трябва да се предвиди достатъчно време при
товаренето на животните, така че да може то да се извършва
спокойно и тихо.
27. Транспортното дружество е избрано от страната, която
иска да бъде транспортирането (клиентът) в съответствие с
разрешението, способността и опита му.
28. Продължителността на пътуването се определя точно от организатора на
транспорта в съгласие с клиента (напр., карта на маршрута, периодите за почивка на водача,
престой в контролните пунктове, изисквания за износ и внос при пътувания до/ от трети
страни, визови изисквания за водачите). Времето, прекарано от камиона, натоварен на
плавателен съд, се счита за време за пътуване, а не за почивка.
29. Превозвачът гарантира, че планирането на пътуването е ясно съобщено на местата
за товарене и разтоварване преди началото на превоза и че се потвърждават необходимите
мерки (например в контролните пунктове или фериботите).
30. Ефективната комуникация между водача и лицата, отговарящи за товаренето и
разтоварването на местата на отпътуване и местоназначение е от съществено значение; за да
постигнат това, те споделят предварително данните за контакт, за да съобщят своевременно
всички промени в планираната транспортна програма преди или по време на пътуването.
31. За пътувания, при които животните трябва да бъдат разтоварени на контролен
пункт, компетентният орган изисква доказателство за резервиране и доказателство за
приемане на животните на контролните пунктове по маршрут, посочено в раздел 1 от
дневника на пътуването. Тази процедура е част от проверките, извършени от компетентния
орган преди дълги пътувания.
32. Продължителността на почивките трябва е достатъчно дълга, за да се проверят
животните за признаци на компрометирано здраве или хуманно отношение към тях и да се
проверят системите за хранене и поене, за да се гарантира наличието на адекватно
снабдяване.
33. Времето да е достатъчно за да се третират отделни животни, ако е необходимо,
след проверка по време на спирания.
34. Времето за пътуване и спиранията, както и процедурите по натоварване и
експедицията на превозното средство се планират в зависимост от действителното
натоварване (например изисквания за пространство, максимално време за пътуване, време за
хранене и поене и т.н.).
35. Превозвачът избира превозното средство според типа и броя на конете, които
трябва да бъдат транспортирани, и продължителността на пътуването (с оборудване за
камиони съгласно разрешение тип I или II).
36. Подготвя се и събира цялата необходима документация и записи за
"натоварването" и водачът и обслужващото лице съответно ги насочват.
37. В случай на дълги пътувания дневникът на пътуването се представя най-малко 48
часа преди планираното отпътуване до компетентната ветеринарна служба.
38. Пътуването се извършва с достатъчно водачи, за да се избегнат закъснения,
дължащи се на периодите на почивка на шофьорите, изисквани от социалните закони, които
не съответстват на периодите на почивка на животните.
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39. Зареждането и транспортирането се планират така, че конете да могат да бъдат
разтоварени незабавно на местоназначението.
40. Всички необходими документи (напр., манипулиране на животните, такси за
товарене, информация за контакт при спешни случаи) се попълват и предоставят на водача
от транспортния организатор, така че превозното средство да може да напусне веднага след
натоварването.
По-добри практики за същността и продължителността на пътуването
41. Представителите на кланицата и превозвачите правят ясни договорености относно
разпределението на отговорностите и ги съобщават на водачите и персонала на кланицата.
42. "Индексът за безопасност на метеорологичните условия на животните" (вж.
параграф 4.3 Климатичен контрол) се използва за планиране на времето на пътуване, като се
отчитат метеорологичните условия. Ако топлинният стрес е вероятно през деня, пътуванията
се планират така, че да се използват по-ниските температури през нощта и да се избягва
пътуването през горещите части на деня. Пътуването се отлага, ако е необходимо.
43. Времето за пътуване е ограничено до максимум 12 часа за всички коне.
44. При планиране на маршрути се избягват лоши и/или пътища с много завои, ако има
алтернативни маршрути, използващи по-добри пътища, за да се повиши комфортът.
45. Избягват се известни или предвидими закъснения като пътни работи и
отклонения, особено по време на пиковите часове, ако съществуват разумни алтернативи.

2.2.2 Планове за извънредни обстоятелства
Основната цел на превозвача е да достави животните навреме и в добро
благосъстояние, въпреки рисковете от забавяне на пътя. Могат да настъпят извънредни
ситуации, дори когато е извършена оптимална подготовка и планиране. Планът за
действие в извънредни ситуации има за цел да помогне на водача и на транспортната
компания да осигурят сигурността и благосъстоянието на животните в случай на
извънредна ситуация. Регламентът споменава това като изискване за разрешение за превоз
на дълги пътувания, но те са полезни и за кратки пътувания. Плановете за извънредни
ситуации са най-полезни, когато те редовно се изучават и актуализират от превозвача. Те
трябва да се занимаят с 4 въпроса: какви потенциални рискове могат да предизвикат
извънредна ситуация, какво може да се направи, когато възникнат, кой какво трябва
да направи и как ще се предприемат смекчаващите действия. При подготовката
превозвачът ще може да реагира по ефективен начин и да намали въздействието на
забавяне или злополука върху животните. Фигура 2.1 дава пример от Практическите насоки
за оценка на годността за транспортиране на еднокопитни животни (2016 г.).
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Фигура 2.1 Структурата на плана за действие в извънредни ситуации (от Практични насоки
за оценка на годността за транспортиране на еднокопитни, 2016).
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Добри практики по отношение на плановете за извънредни ситуации
46. Ако възникне закъснение, благосъстоянието и безопасността на животните трябва
да се считат за най-важни по цялото време. Отговорността на водача е да поддържа
животните удобни и безопасни и да гарантира, че времето за пътуване е сведено до
минимум.
47. Водачът трябва да полага всички разумни усилия, за да сведе до минимум
забавянето и да осигури наличието на вода, сянка в горещ ден и подходяща вентилация.
48. Ако е необходимо, водачът трябва да потърси помощта на полицията, за да
може пътуването да продължи възможно най-скоро при продължителни престои на трафика
(т.е. ако пътят е затворен поради злополука).
49. В случай на механична авария на превозното средство трябва да се определи
характерът на аварията и да се прецени колко време ще отнеме ремонта. Ако ремонтите не
могат да се извършат на мястото на аварията или те ще отнемат продължителен период от
време, трябва да се извършат договорености за друго превозно средство.
50. В превозното средство трябва да има план за действие в извънредни ситуации.
Пример е даден на фигура 2.1. Планът трябва да бъде известен и разбираем от всички
участници в превоза на животни по време на всяко пътуване. Той трябва да опише как да се
справят с непредвидени инциденти и забавяния, за да се гарантира, че животните няма да
понесат значителни вреди. Забавянията могат да бъдат причинени от метеорологични
условия, трафик, злополуки, пътно строителство, механични аварии или затваряне на пътя.
Планът за действие в извънредни ситуации трябва, наред с другото, да включва
осигуряване на съоръжения за задържане на животни в извънредни ситуации.
51. При извънредни ситуации планът за действие в извънредни ситуации се активира
от водача и/или превозвача, който е наясно с извънредната ситуация.
52. Планът за действие в извънредни ситуации следва да включва следните
елементи:
а) Решения как да се организира постоянен контакт между превозвача и водача/ите,
б) Решения как да се гарантира контакт с местната власт (полиция/ветеринарни
лекари),
в) Списък с телефонни номера за контакт на всички участващи страни,
включително телефонния номер на застрахователното дружество за конете,
г) Решения как да се организират местните аварийни служби, как да се организира
поемането на пратката (заместители),
д) Решения за организиране на ремонт в случай на повреда на превозното средство,
е) Решения за разтоварване на животните в случай на авария или забавяне: местата,
където могат да бъдат разтоварени животни, се идентифицират по време на
планирания маршрут и тази информация да е лесно достъпна за водача.
ж) Решения как водата, храната и постелята могат да бъдат организирани за
животни в случай на непредвидимо дълги закъснения (например на граничните пунктове);
з) Други въпроси, необходими, за да се гарантира, че животните няма да понесат
значителни вреди в резултат на закъснения по време на транспортирането
53. Животните могат да се наранят по време на транспортирането и може да е
необходимо хуманно да убият животно преди да достигне до местоназначението си, за да
предотврати по-нататъшното болка или страдание. Следователно превозвачът трябва да
разполага с леснодостъпни данни за контакт на ветеринарен лекар или лицензиран
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кланичен работник, компетентен за хуманно убиване на място по време на пътуването или
на местоназначението.
54. Може да присъстват само на шофьори или придружители, които имат
свидетелство за правоспособност и са получили специално обучение в областта на спешна
помощ при животните, при пострадали животни по време на транспортиране.
По-добри практики по отношение на процедурите за извънредни ситуации
55. Следва да се изготви план за действие при извънредни ситуации и да се въведе за
кратки превози до 8 часа.
56. За да бъдат подготвени за извънредни ситуации, всяко транспортно средство
трябва да съдържа следното:
а) Списък за спешен контакт с 24-часови телефонни номера на местата за изпращане,
крайната дестинация и местни компетентни органи, налични ветеринарни хирурзи,
аварийни служби, оператори на аварийни централи и застрахователни компании.
б) Аварийни предупредителни устройства (например фенери, аварийни
триъгълници) в съответствие с европейските изисквания.
в) Камера/мобилен телефон с камера
г) Информационен лист за произшествия
д) Формуляр за политиката за аварии на дружествата/Стандартни оперативни
процедури,
е) Пожарогасител
ж) Контейнер за съхранение или почистване
57. Превозвачът трябва непрекъснато да наблюдава комфорта и състоянието на
животните по време на всяко закъснение.
58. Превозвачът, в случай на закъснение, трябва да се свърже с контактните лица в
местата по произход и/или местоназначение, за да ги информира за естеството на
забавянето и да определи най-добрия план за действие за себе си и за благосъстоянието на
животните.
59. На превозните средства следва да се предвиди разпоредба за удобен и прост
авариен достъп, за да се улесни проверката на конете и да се окаже помощ на нуждаещите
се животни.
60. Аварийните процедури се проверяват периодично и се обсъждат с персонала
чрез вътрешни одити и при необходимост се изменят.
61. Оборудването, което се съхранява за спешна евтаназия, да е добре поддържано и
да може да се използва ефективно; както и изискуемите документи за обучение и
поддръжка на оборудването.
62. Информацията за транспорта на животни (включително въпроси, свързани с
извънредни ситуации) се споделя между превозвачите, както и това, кое работи или не
работи, да се оценява редовно.

2.3 Транспортни средства
Обстоятелствата, при които животните се транспортират до голяма степен, се
определят от транспортното средство (обикновено превозно средство), с което се
транспортират. Възможностите на водача за регулиране на средата в превозното средство
зависят от съоръженията, с които е оборудвано транспортното средство. Дизайнът на
автомобила е много важен за кратки и дълги пътувания, но има по-високи стандарти за
камионите, използвани за дълги пътувания. Рискът от технически неизправности се намалява
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чрез адекватна поддръжка, което представлява съществена част от подготовката на
превозното средство.
Има няколко аспекта на проектирането и поддръжката на превозните средства, които
могат да повлияят на благосъстоянието на животните в транспорта и които представляват
потенциални опасности. Тъй като животните се държат в относително малко пространство, е
необходимо непрекъснато освежаване на въздуха, както за ограничаване на натрупването на
амоняк и въглероден диоксид, така и за предотвратяване на натрупването на топлина.
Въпреки това, по време на пътувания широки диапазони на метеорологичните условия и
температурите на околната среда са обичайни и скоростта на превозното средство е
променлива. Продължителните спирания поради трафик или граничен контрол в горещ
климат могат да доведат до загряване на интериора на автомобила, водещо до опасност за
животните. По този начин са необходими съществени адекватни и подходящи
вентилационни системи, способни да поддържат добро качество на въздуха, но също и да
поддържат температурите на отделенията в термо-неутралната зона на животните.
Термо-неутралните зони се характеризират с ниски и високи критични температури на
въздуха. Виж също 4.3 Контрол на климата. Въпреки, че за конете няма широко приети
абсолютни критерии за температурни изисквания поради способността им да се
аклиматизират, внезапното прехвърляне в различни среди може да причини остър термичен
стрес. Други фактори като влажност и мокра козина също могат да повлияят на допустимия
температурен диапазон. Системите за вентилация са свободни (те зависят от движението на
превозното средство за тяхното функциониране) или принудителни (които могат да работят,
когато автомобилът е неподвижен). Свободните вентилационни системи са обичайни при
превозните средства, използвани за кратки пътувания (по-малко от 8 часа), докато за дълги
пътни превозни средства се изискват принудителни системи.
Съгласно Регламента минималният номинален капацитет на въздушния поток на
вентилаторите е 60 m3/h на 100 kg живо тегло. Освен това, вентилационната система трябва
да може да работи поне 4 часа, когато двигателят на автомобила е изключен. Ефикасността
на системите за принудителна вентилация е от голямо значение за транспорта от Северна
Европа до средиземноморските региони през лятото.
Лошото фиксиране може също да увреди хуманното отношение към животните.
Прекалените вибрации могат да доведат до симптоми, вариращи от гадене до мускулна
умора. Неплъзгащите се подови повърхности са от съществено значение за предотвратяване
на падането и се изискват от Регламента. Един слой материал за постелка няма да разреши
проблемите с опората при хлъзгав под. Основната цел на материала за постелки (изисква се
само за дълги пътувания) е да се абсорбира разпръснатата вода, изпражненията и урината,
произведени от животните по време на пътуването. Следователно, подходящ материал за
постелки трябва да е сух, с висока способност да поема течности. Достатъчното количество
постелки позволява повече комфорт и може да улесни почивката на животните, въпреки че
конете обикновено остават неподвижни по време на транспортирането. Въпреки че постелята
може да бъде годна за консумация, прекомерната консумация е рядко срещана. Трябва да се
избягват прашни или плесени материали.
Регламентът изисква превозни средства с по-висок стандарт (допълнителни разпоредби
за дълги пътувания) да имат оборудване за наблюдение и записване на температурата.
Пример е показан на фигура 2.2.
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Фигура 2.2 Оборудване за наблюдение на климата
Рисковете от термичния стрес при транзита са значителни и е от съществено значение
да се осигури ранно откриване на топлинни условия, които биха могли да представляват
риск за хуманното отношение към животните. Въпреки това при повечето системи за
мониторинг все още се изисква намеса на водача или помощника. Автоматичният контрол
и регулирането на механичната вентилация е технически осъществимо и нови данни
сочат, че това би било от полза при превоза на животни.
EFSA препоръчва освен температурните параметри като относителна влажност,
вибрации и общо натоварване да се следи при оценката на хуманното отношение по време на
транспортиране. Въпреки това, голяма част от оборудването (например, за измерване на
относителната влажност) все още не е достатъчно здраво или достатъчно адекватно за
рутинно приложение в транспорта с търговска цел. Освен това такива параметри вероятно са
особено полезни за оценка след приключване на пътуването, но по-малко за адаптация по
време на пътуването. Вибрацията вероятно е тясно свързана със стила на шофиране и е
разгледана в параграф 4.2 Шофиране на Ръководството.
Конете не трябва да се транспортират в многоетажни превозни средства, освен ако
животните са натоварени на най-ниската платформа, без животни на по-горните етажи.
Освен това височината на вътрешното отделение трябва да е най-малко 75 cm по-висока от
височината на холката на най-високото животно. Неадекватното затваряне се счита за
основен риск за благосъстоянието по време на транспортирането на коне. Следователно,
превозните средства, предназначени за превоз на коне, трябва да имат достатъчно твърди и
безопасни прегради. Те трябва да подпомагат баланса при необходимост, да предотвратяват
нараняванията и да избягват отрицателното взаимодействие между съседните животни.
Регламентът не определя размери за прегради, но трябва да:
o Бъдат достатъчно здрави за да устоят на теглото на животните.
o Предлагат принадлежности, предназначени за бърза и лесна работа.
При превозните средства, използвани за пътувания с продължителност над осем часа,
преградите трябва да бъдат:
o Поставени така, че да могат да се образуват отделни отделения.
o Регулируеми, за да отговаря на специфичните нужди на транспортираните животни.
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При транспортиране на кобила и жребче заедно, преградите трябва да бъдат с пълна
височина и ширина, за да се гарантира, че жребчетата не се заклещват в никакви пролуки.
Недостатъчното пространство се счита за основен риск за хуманното отношение към
животните, но тъй като конете може да имат затруднения при поддържането на равновесие,
твърде голямото пространство също може да бъде проблем. Когато конете се транспортират
в отделни отделения, пространството се определя главно от правилното поставяне на
преградите. Законовите изисквания за размера на пространството са по-скоро общи и
пренебрегват разликите в размера на тялото на животните в рамките на всяка категория. Тъй
като конете се поставят поотделно, повече пространство за осигуряване на животните
може да подобри обстоятелствата за тях. Освен това температурата на околната среда може
да се вземе предвид, давайки на животните повече пространство, когато се транспортират в
горещо време. Вентилационната система трябва да бъде проектирана така, че да може да
проветрява добре всички индивидуални боксове.
По време на дълги пътувания животните следва да получат достъп до питейна вода и
да имат възможност да се хранят и почиват по време на пътуване. На практика това може
да се направи само по време на спирки и само ако е налице необходимото оборудване. В
Регламента се изисква конете да получават течности на всеки 8 часа, въпреки че
предлагането им на интервали по-големи от 4,5 часа е биологично по-оправдано.
Качеството на водата и използваното оборудване са важни. Също така, ако конете трябва да
бъдат хранени, трябва да се предлага храна, която е подходяща за вида.

2.3.1 Проектиране и поддържане на превозното средство
Добри практики за проектиране и поддръжка на превозни средства
63. Изгорелите газове на двигателя да не навлизат в зоната, заета от животните.
64. Температурните сензори се поставят отпред и отзад във всяка транспортна единица,
за да се осигури ясна картина на средната температура. Температурните сензори са
поставени на височина над главата на коня, но не и на тавана. Те не трябва да се повлияват
от вентилацията, за да се гарантира адекватността на измерването. Те да са със здрава
конструкция, способна да издържи в екстремна среда и да дава показания, които точно
отразяват истинската температура на въздуха, там където се намират.
65. Превозното средство е конструирано така, че над конете да може да се полага
адекватна вентилация и отделянето на топлина от отделните отделения.
66. Водачът е в състояние да следи температурата на помещенията от кабината на
камиона. Системата за мониторинг е ясна и лесна за работа и интерпретиране и осигурява
предупреждения в случай на очаквани големи амплитуди извън приетия термичен диапазон
за транспортираните животни.
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Фигура 2.3 Мониторинг на отделението за животни с камера.
67. Планът за натоварване и превозното средство да са подготвени по такъв начин, че
следните категории животни (когато е приложимо) да могат да се обработват и
транспортират отделно:
а) Животни от различни видове,
б) Животни със значителни отклонения в размера или възрастта,
в) Възрастни жребци,
г) Полово зрели мъжки и женски животни,
д) Животни, враждебни един към друг,
е) Вързани и невързани животни (с изключение на кобила с нейното жребче).
68. Необяздените коне се натоварват в групи от максимум по четири животни.
Необяздените коне се транспортират само на кратки пътувания.
69. Превозното средство се проверява от водача преди животните да бъдат натоварени.
70. Валидността на лицензиите и протоколите на превозните средства се проверява
преди изпращането (поддръжка, дезинфекция) и състоянието на товарната платформа,
рампата и техническото оборудване са физически контролирани.
71. Аеродинамичните въздушни фолиа, монтирани на товарни автомобили за
повишаване на горивната ефективност, не трябва да ограничават въздушния поток в
ремаркето, който е необходим за вентилация и охлаждане.
По-добри практики за проектиране и поддръжка на превозни средства
72. Преди транспортирането на животните се проверява налягането в гумите: избягва
се прекомерно натоварване на гумите (което се прави, за да се удължи продължителността на
"полезното" надуване на гумата), за да се намали вибрацията.
73. Фиксирането трябва да се поддържат добре, за да се намали вибрацията, като се
намали стреса на животните.
74. Гредите на каросериите и едноетажните полуремаркета са високи най-малко 2 m и
са подплатени по цялата им дължина до дебелина 2 cm с мек материал.
75. Стените, подовете и таваните са подплатени или конструирани с помощта на
подходящ материал, за да се избегне триене или нараняване.
76. Ако настилката е снабдена с метален протектор, тя трябва да има минимален
протектор от най-малко 3 мм.
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77. Връзката между товарната клетка и шасито е проектирана така, че да се сведат до
минимум вибрациите.
78. Разделителните стени, използвани между отделенията, да са проектирани така, че
да защитават и изолират (физически, но не и социално) всяко животно. Преградите да са
здрави, да започват от пода, да покриват цялата ширина на превозното средство и са
възможно най-високи, без да се нарушава вентилацията

Фигура 2.4 Примери за добре проектирани прегради за камион, превозващ коне
79. За да се улесни придвижването на животните, двете стени и пода трябва да са със
светъл цвят и подът на товарната рампа да съвпада по цвят с пода на транспортната
единица. Силният контраст между цветовете трябва да се избягва.
80. Независимо от продължителността на пътуването, конете се поставят в различни
отделения (но не и в социална изолация), освен ако това ще предизвика силен стрес, напр.
за неопитни животни.
81. Всички превозни средства (също и тези, които се използват само за кратки
пътувания) са оборудвани с принудителна вентилация, светли цветове и изолиран покрив.
82. Техническият статус на превозните средства и ремаркетата за превоз на коне се
следи чрез годишна проверка и се одобрява от квалифициран персонал.
83. Вентилационният капацитет е най-малко 60 m3/h/KN жива маса за кратки и
дълги пътувания. За пътувания над 8 часа това е законово изискване (приложение І, глава
VІ, член 3) и следователно добра практика.
84. Оборудването за принудителна вентилация се използва, когато температурата на
околната среда по време на пътуването е вероятно да падне под -5° С или над 25° C за
повече от 0,5 часа.
85. Функционирането на вентилационната система се проверява ежедневно.
86. За превоз на коне се използват само едноетажни превозни средства.
87. Животните да могат да се наблюдават отвън на превозното средство през цялото
време или директно, или чрез система от камери.
88. Жребците и кобилите не се транспортират в едно и също превозно средство, освен
ако не могат да бъдат разделени в отделения с различни въздушни пространства.
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2.3.2 Пространствени квоти
Добра практика по отношение на площта
46. Вземат се предвид минималните пространствени квоти, определени в Регламента
(глава VII).
Таблица 2.2 Пространствени квоти за коне
Тип на конете
Възрастни коне
Млади коне(6 - 24 мес.)
(пътуване до 48 часа)
Млади коне (6 - 24 мес.)
(пътуване повече от 48 часа)
Понита (под 144 cm)
Жребчета (0 - 6 мес.)

Минимална допустима Минимална ширина
площ
и дължина
2
1.75 m
(0.7 × 2.5 m)
1.2 m2
(0.6 × 2 m)
2.4 m2

(1.2 × 2 m)

1 m2
1.4 m2

(0.6 × 1.8 m)
(1 × 1.4 m)

Забележка: По време на дълги пътувания жребците и младите коне трябва да могат да
легнат.
По-добри практики относно пространствените квоти
90. Конете да са снабдени с достатъчно пространство, за да се предотвратят проблеми
с равновесието, нараняване и увреждане от превозното средство. Някои коне се нуждаят от
повече пространство, отколкото от други, поради размера, породата или позицията си: те са
"широки". Налага се да се осигури между 10 и 20 см от общото пространство между
животните и преградите.
91. За най-добро балансиране и адекватно разполагане на конете, които трябва да
бъдат транспортирани, те трябва да бъдат поставени на диагонално положение със стръмни
стени с наклон 30-40 cm.
92. Ако са застанали диагонално, животните се поставят в задната четвъртина по
посока на движението.
93. Пространствените квоти се увеличават над стойностите, определени в Регламента
по време на сезони с високи температури, а шофирането се извършва предимно вечер.
Пространствените квоти се поддържат в рамките, определени в Регламента по време на
сезони с ниски температури, а шофирането се извършва главно през късна сутрин до
ранната вечер.

2.3.3 Подови настилки и постеля в превозното средство
По-добри практики по отношение на пода и постелята
95. Използва се мек под с еластичен горен слой (сравним с постелята в боксовете за
крави), за да се подобри сцеплението.
96. Постелята трябва да е суха и чиста, да може да абсорбира цялата произведена влага
до разтоварването. Количеството ще зависи от продължителността на пътуването: колкото
по-дълго пътуването, толкова повече постеля се изисква.
97. Дървен талаш (без парченца и прах и да не са изработени от твърда дървесина) и
няколко вида нарязана слама (без прах и да не е в състояние, което да причини чревна
обструкция, при изяждане) са подходящи постелки. Предлага се дебелината на слоя от
дървесни стърготини да е 1 см за 100 км.
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98. Леглата се почистват или освежават най-малко на всеки 24 часа.
99. Постеля без прах се предлага за превозни средства, превозващи коне, показващи
признаци на хронична обструктивна белодробна болест (но се считат за годни за пътуване).

2.3.4 Интервали за хранене и поене
Добри практики по отношение на интервалите за почивка, вода и фураж
100. Преди заминаването превозното средство да е оборудвано с чист и пълнен воден
резервоар.
101. Ако превозното средство е оборудвано с резервоар за вода (задължителен за
дълъг превоз), нивото на водата се проверява преди пускане и на всяка контролна точка и се
допълва, ако е необходимо.
102. Да се осигурят чисти съдове за прясна вода, които да са без издатини или остри
ръбове, за да не се наранят конете, докато пият.
103. Превозните средства, които се използват за дълги пътувания, трябва да са
снабдени с водни улеи позволяващи достъп на всички животни, които са настанени
поотделно. Улеите трябва са проектирани и конструирани така, че животните да не могат
да се наранят.
104. При дълги пътувания шофьорите да носят необходимото оборудване за
зареждане на резервоара за вода на превозното средство (маркуч, адаптер за затваряне).
По-добри практики относно интервалите за отдих, вода и фуражи
105. Адекватни устройства за вода, ако е необходимо, се пренасят ръчно.
106. Предвижда се конете да имат достъп до вода и да се хранят на всеки 4.5 - 5 часа в
продължение на поне 30 минути.

2.4 Подготовка свързана с животните
Няколко аспекта на етапа на подготовката са свързани с животните, предназначени за
транспортиране. Те са разгледани в следващите подпараграфи.
Известно е, че натоварването на физически здрави животни в превозното средство е
изключително важен фактор за поддържане на адекватно ниво на благосъстояние по време
на транспортирането. Изборът на животни за транспорт е основен фактор за осигуряване на
хуманно отношение към животните по време на транспортирането. Заедно с Регламента,
насоките за хуманно отношение към животните на OIE уточняват критериите за
неподходящи животни като болни, ранени, слаби, увредени или уморени животни или
кобили в напреднал стадий на бременност и новородени жребчета с нелекувана пъпна връв.
Както ясно се описва в практическите насоки за поене на животни от рода на конете,
които се транспортират по шосе (World Horse Welfare et al., 2014), конете трябва да бъдат
добре хидратирани, преди да пътуването, за да предотвратят развитието на здравословни
проблеми, и на такива, свързани хуманното отношение. Дори в много студено време всички
коне трябва да пият вода. Ако имат възможност да пият често, средно около веднъж на всеки
1-2 часа. Транспортираните коне могат да изискват 50-100 литра вода на ден. Високите
околни температури, висока влажност и изпотяване повишават изискванията за вода.
Осигуряването на фураж с добро качество може да съдейства за създаването на течен
резервоар в червата на коня, който помага да се избегне дехидратация. Освен това фуражът
осигурява източник на енергия за коня, за да се справи с предизвикателствата при
транспорта. Фуражът с добро качество е необходим и за да се запази здравето на
храносмилателната система и да се избегнат коликите. Изхранването на големи количества
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концентрат може да доведе до сериозни здравословни проблеми и затова трябва да се
избягва.
Преди транспортиране конете трябва да се държат в тиха среда с достатъчно място и
достъп до вода и фураж, така че да са добре отпочинали, преди да бъдат натоварени. Ако
трябва да бъдат транспортирани в групи, те трябва да са свикнали един с друг преди
товаренето. Продължителността на превоза от началото на товаренето трябва да бъде
възможно най-малка. Всичко, което може да се направи преди зареждането, ще допринесе за
минимизиране на продължителността на транспортирането. Пример за това е прилагането на
оглавници за животни, които трябва да ги носят. Друг пример е да държите животните в
зони, които са лесно достъпни и близо до товарната зона.
Едно от изискванията за транспортиране на животни е, че животните са годни за
планираното пътуване, т.е. са в състояние да се справят с предизвикателствата на
транспорта, като същевременно поддържат добро ниво на благосъстояние. Това
предполага, че трябва да се вземе предвид потенциалното въздействие на пътуването.
Наскоро бяха одобрени и представени от консорциум от заинтересовани страни насоки
относно годността на конете за транспорт в "Практически насоки за оценка на годността за
транспортиране на еднокопитни животни" (World Horse Welfare et al., 2016). По закон конят
не трябва да се транспортира, освен ако не се прецени, че той е достатъчно здрав, за да
издържи на стреса от цялото очаквано пътуване (включително междинни спирки).
Намалената издръжливост на транспортиране (т.е. неспособност) може да се дължи на
нараняване, умора, изтощение, лошо здраве, стрес, предстоящо раждане или каквато и да е
друга причина. Всеки случай трябва да бъде обсъден индивидуално. Ако не е сигурно дали
конят е годен за пътуването, трябва да се свържете с ветеринарен лекар. Когато животно е
негодно за транспортиране, трябва да се осигури лечение, докато животното не е годно за
пътуване и може да бъде транспортирано. Ако е необходимо, животното трябва да бъде
евтаназирано.

2.4.1 Подготовка на животните и оборудването за
пътуване
Добри практики при подготовката на животните и оборудването
107. Животните трябва да са свикнали с начините за хранене и поене, които да се
използват по време на пътуването.
108. Създава се и се прилага контролен списък, който трябва да бъде подписан от
водача преди транспортиране.
109. Оглавниците, които конете носят по време на транспортирането, трябва са плоски
(а не от въжета), за да се избегнат наранявания. За предпочитане е те да се прилагат преди да
започне товаренето.
110. Конете, превозвани в групи, трябва да са неподковани и свикнали помежду си.
По-добри практики за подготовка на животните и оборудването
111. В часовете преди отпътуването се осигуряват вода и сено на воля. За конете, които
получават за храна концентриран фураж, количеството се намалява постепенно до
заминаването.
112. Преди пътуването конете трябва да почиват за не по-малко от 48 часа
необезпокоявано, в подходящ и тих кът за отглеждане, с лесен достъп за персонала,
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достатъчно пространство, за да се обръщат и да легнат, и който е снабден с подходящо
количество чист материал за постелка.
113. Ако се транспортират жребчета, те трябва да са на възраст поне 5 месеца и да са
отбити поне от седмица, преди да бъдат транспортирани, освен ако не се транспортират
заедно с майка си.

2.4.2 Годност за пътуване
Добри практики за определяне на годността за пътуване
114. Контролният списък, напр. както е описано в "Практически указания за оценка на
годност за транспортиране на еднокопитни животни", е лесно достъпен и често използван за
определяне годността преди натоварване.
115. Извършва се подходящо действие, ако при проверката за годността за
транспортиране се наблюдава някой от следните признаци:
 Изтечения: от очите, устата, носа, ректума, вулвата или пениса;
 Неправилно дишане: напр. разширени ноздри, бързо, повърхностно, затруднено или
шумно дишане;
 Често кашляне;
 Обилно изпотяване или треперене;
 Неправилна поза или движение;
 Анормално поведение: напр. невъзприемчивост, летаргия, повтарящо се търкаляне,
хапане, ритане, агресия;
 Необичайни изпражнения: диария, твърди или липсващи фекалии, редки или
покрити със слуз;
 Анормална урина: гъста, тъмна, отделяща се на малки порции или отсъстваща;
 Апетит/жажда: нежелание или отказ за храна и/или течности или прекомерната им
консумация
116. Освен това е необходимо по-нататъшната оценка трябва да включва преценката
на следните състояния: нежелание на животното да се изправи или да се премести, леко
накуцване, преместване на тежестта, анормална поза, множество рани или рана, която може
да се отвори отново и да предизвика кървене по време на транспорта, кръвотечение от носа
или други кръвоизливи, които са били спрели, подуване на корема, изпълване или
увеличаване на вимето, безпокойство, обилно изпотяване или гримаса, изразяваща
напрежение.
По-добра практика за определяне на пригодността за пътуване
117. Проверките на животните преди натоварването се извършват от ветеринарен лекар,
специализиран за еднокопитни животни.
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3. Обработка и натоварване
3.1 Въведение
Натоварването на животни на превозното средство трябва да извършва при минимален
стрес, за се подобри хуманното отношение към животните, да се улесни натоварването и
намали риска, животните се да се подхлъзнат, паднат или наранят. По-трудно е да се
преместват стресирани животни, отколкото нестресирани животни, защото те могат да
откажат да се движат, да се опитват да избягат и по принцип да бъдат по-трудни за справяне.
Това може да е рисковано за водача, ако се обърнат и избягат. Работата по време на
товарене и разтоварване на коне оказва голямо влияние върху тяхното благосъстояние. От
особено значение е да се вземе предвид физиологичният и здравословен статус на
животните. Необходими са умения за работа, за да може водачът да разбере поведението на
коня и да може да открие признаци на негодност за транспортирането му, подобни на тези,
описани при годността за транспортиране. В такива случаи трябва да бъдат планирани
адаптирани оперативни процедури. Шофьорите и операторите трябва да са наясно, че някои
животни могат да страдат от транспортни условия и трябва да се боравят с тях, за да се
избегне допълнителен стрес.
Подобно на физиологичното и здравословно състояние на животното, и неадекватното
боравене, създава рисковете за хуманното отношение при натоварване, които са свързани
главно с:
o Неадекватната конструкция на пътя и вратите (по-специално неадекватни размери и
форма, наличие на визуални препятствия), които могат да причинят натъртвания,
наранявания, нежелание на животните да се движат,
o Хлъзгавата повърхност на пода, включително и на рампата, може да доведе до
подобни неблагоприятни ефекти,
o Наличие на остри ръбове, които да причинят наранявания,
o Осветената среда (светлинни контрасти), които могат да причинят дезориентация и
страх,
o Непознати или силни шумове.
Като резултат товаренето е една от най-стресиращите фази на транспорта. Зареждането
започва, когато първото животно, което трябва да се транспортира, излиза от бокса в мястото
на заминаване (ферма, събирателен център или контролен пункт) и се придвижва към
превозното средство и завършва, когато всички животни са в превозното средство.
Използването на добри и по-добри практики и подходящо оборудване за работа на този етап
е от изключителна важност за намаляване на тези негативни ефекти. Важно е да се разберат
потенциалните ефекти, които човешките взаимодействия оказват върху конете и
поведението им. Бързото боравене може да не се възприеме добре от конете и може да
създаде страх и/или отрицателна реакция към манипулиращият ги. Освен това, конете, които
са имали редовни, положителни взаимодействия с хора, обикновено ще бъдат по-малко
уплашени и по-лесни за работа.

3.2 Съоръжения за натоварване
Лошото проектиране, изграждането, поддръжката или експлоатацията на товароразтоварните съоръжения, особено когато се комбинират с лошо боравене, могат да
причинят подхлъзване, падане, наранявания и евентуални увреждания и повече стрес за
животните, което да доведе до ниско качество на месото и икономически загуби.
Адекватното проектиране и изграждане на платформите и рампите за натоварване ще улесни
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товаренето и разтоварването с минимално страдание и натъртване за животните. Важни
аспекти на съоръженията за товарене са разположението, наклона на рампата, устойчивостта
към подхлъзване на пода и рампата и страничните защити. Степента на светлина и шумът
оказват влияние и върху процеса на зареждане. Следните практики са приложими за всички
съоръжения за товарене и разтоварване.
Добри практики по отношение на съоръженията за товарене
118. Зоната за товарене е проектирана и поддържана така, че възбудата, страданието,
нараняването или стресът по време на движението на животните да се избягват във
възможно най-голяма степен.
119. Поддръжката на зоната за товарене/оборудването и боксовете (врати, светлина,
вентилация, чистота и качество на подовата настилка) се проверяват преди настаняването на
животните в помещенията, за да се избегне опасността от хлъзгане, препъване или
нараняване на конете.
120. Пътищата и зоната за товарене да са достъпни при всякакви метеорологични
условия, които могат да възникнат на място, а товарното пространство да е конструирано,
използвано и поддържано, така че да се избягва всякаква възбуда, страдание, нараняване или
стрес.
121. Товарното съоръжение има рампа с градиент от макс. 36,4% със защитни релси и
са снабдени с противоплъзгащи се повърхности.
122. За безпроблемно натоварване трябва да се определят предварително
пространствените квоти и да се превозват само предварително социализираните коне.
123. Продължителността на натоварването трябва да се сведе до минимум, като
същевременно се гарантира, че има достатъчно време за натоварване на коне, без избързване
или да причиняване на допълнително стрес.
124. Проектира се неплъзгащ се под, който да гарантира, че изтичането на
изпражненията и урината ще се сведе до минимум.
125. Подходящ източник на светлина за процедурите за товарене и разтоварване.
126. Зоната за товарене да е лесна за почистване и дезинфекция.
127. Когато животните се натоварват/разтоварват да се използват странични защити
(странични бариери).

Фигура 3.1 Странични защити в камион за транспорт на коне
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128. Рампата да е покрита със слама, пясък или стърготини, за да се предотврати
подхлъзване и да се намали шума.
129. Рампата да е конструирана така, че да не се люлее или да се движи, докато
животните преминават по нея.
130. Осветлението в кабината на камиона и в товарната зона може да се използва през
цялото времетраене на (раз)товарването с изключен двигател на транспортното средство.
По-добри практики по отношение на товарните съоръжения
131. Използва се гумени предпазители за предотвратяване от наранявания при качване
в превозното средство.
132. Летвите против плъзгане на краката да са високи 25 мм и 20-35 см разстояние
между тях.
133. За подобряване на (раз)натоварването се използва плосък товарен порт, или под
ъгъл, по-малък от 10 градуса. Положени са усилия за постигане на оптимален ъгъл на (раз)
натоварване около "нулевите" градуси (например, чрез намаляване на налягането в гумите,
по-висока платформа за товарене, блок за повдигане и т.н.).
134. Трафик зоните и пътищата за камионите между входа (ферми, събирателни
центрове, контролни пунктове, кланици и др.), площи за товарене и разтоварване и
паркиране са планирани в съответствие с максималния размер на камионите, ремаркетата и
полуремаркетата и техните радиус на извивките.
135. По време на (раз)натоварване животните се преместват от по-тъмна към посветла зона, като се избягват или ограничават, до колкото е възможно, светлините контрасти
и сенките.
136. При ярки светлини се използва капак, за да се намали яркостта.
137.Трябва да е осигурено осветление във вътрешната част на отделението за животни
в транспортното средство. Адекватната светлина в тази зона ще улесни придвижването на
конете в камиона. Освен това, ще е по-удобно за животните, тъй като ще им даде възможност
да огледат интериора на камиона, а по време на спиране ще облекчи качването и слизането
на обслужващия животните персонал.

3.3 Обработка по време на натоварването
Товаренето и разтоварването трябва да се извършват по спокоен начин от опитен
персонал, като се разбира поведението на конете. Във фазата на натоварване
разграничението между спокойни и неспокойни коне е важно, тъй като последните не могат
да се водят с оглавник по време на натоварване и не трябва да се транспортират в групи от
повече от четири коня или да пътуват в продължение на 8 часа. Непознатите, полово зрелите
жребци не трябва да се групират и трябва да се държат отделно от кобили.
Конете имат широкоъгълно зрение и могат да виждат на приблизително 360 градуса
около себе си. Хората, които се грижат за коне и други тревопасни, трябва да имат познания
за принципите на зоната на бягство. Зоната за бягство или предпазната зона е
пространството около животното, в което то се чувства в безопасност. Ако животното
започне да се отдалечава от приближаващия се към него гледач, това означава, че той е
влязъл в зоната на бягство на животното и то се опитва да възстанови удобното разстояние.
Размерът на зоната на бягство зависи от темперамента на животното: когато конят бъде
изплашен, неговата зона на бягство ще се увеличи. Центърът на кръга на зоната на бягство
("точка на равновесие") обикновено е на рамото на животното. Всички животински видове
ще се придвижат напред, ако гледачът стои зад точката на равновесие. Те ще върнат назад,
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ако стопанинът стои пред точката на равновесие. Приближаването към зоната на бягство
може да се осъществи, като се приближава животното и се отбележи, на какво разстояние
животните започва да се отдалечава. Животните имат разширено сляпо пространство,
разположено непосредствено зад тях и стесняващо се пред тях. Ако даден работник се
позиционира на сляпото място, животните могат да станат нервни, тъй като не могат да
видят какво се случва. Гледачите винаги трябва да се стремят да избегнат това "сляпо
петно", когато се приближават до кон. Вижте фигура 3.2 за илюстрация на зоните на бягство
и зрението на коня. Познаването на поведението и реакцията на конете към хората се постига
чрез обучение и практически опит.

Фигура 3.2 Зрение на кон и зона на бягство
Добри практики относно боравенето по време на товаренето
138. Обработването и натоварването се извършват по спокоен и тих начин.
139. Дали конят е спокоен или не, се определя от следните проверки:
а) проверка от животновъда,
б) да се вземе предвид възрастта и произхода на животните,
в) дали може да се приближи до коня, без да предизвиква безпокойство,
г) да може да сложи оглавник без да предизвика безпокойство,
д) да може да води коня с оглавник, без да предизвиква безпокойство (това не означава
непременно, че конят може да бъде вързван),
е) да може да върже коня с оглавник, без да предизвика безпокойство (въпреки че
някои спокойни коне могат да се изтеглят насила, когато са вързани).
140. За да се избегне стреса, съпротивата или друго вредно поведение, потенциално
враждебните животни трябва да бъдат държани извън физическия обхват на други коне.
141. Ако конете трябва да бъдат вързани, дължината на въжето да е такава, че
животните могат да стоят изправени, но също така да преместват главата си нагоре и надолу
и са вързани така, че да не се спъват с предния крак /копитата.
142. Кончетата до 6-месечна възраст не се вързват, дори за да бъдат доведени (т.е. са
неспокойни).
143. Животните да не могат да хапят съседните коне, напр. използвайки преградите на
основните отделения.
По-добри практики по отношение на манипулирането
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144. Процесът на натоварване се документира и наблюдава от определен отговорник
и/или официален ветеринарен лекар.
145. Кончетата се повдигат, ако не могат да качат за рампата.
146. Кучетата се държат далеч от товарната зона по време на товаренето.
147. За пътуване до 8 часа конете не се настаняват индивидуално, когато показват
признаци на страх и/или страдание поради изолация, но се групират с познати животни.
148. Неопитните или неспокойни животни се третират с повишено внимание и трябва
да имат повече време за да се приспособят към заобикалящата ги среда.
149. Конете, натоварени с оглавник, се обучават за това преди да бъдат натоварени.
Конете, добре обучени за носене на оглавник, се подготвят за натоварване доста преди
очакваната дата на транспортиране. Неспокойните коне, държани в малки групи, могат да се
подготвят за натоварване, като се хранят близо до превозното средство, от рампата и в
последната стъпка в превозното средство. Конете, които имат положителен опит за
натоварване, често се страхуват по малко от конете, натоварвани за първи път.
150. Използва се предпазно устройство за бързо освобождаване, ако конете са
завързани.
151. Необходими са разпоредби, които да дават възможност за наличие и за забрана
видимостта между съседните животни
а) Ограничаването на видимостта между животните е необходима, когато едно животно
е агресивно към съседното до него.
б) Видимостта трябва да дава възможност, когато едно животно е стресирано, да се
изолира.
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4. Пътуване
4.1 Въведение
Транспортът включва няколко потенциални стреса, които могат да окажат отрицателно
въздействие върху хуманното отношение към животните. Новата и непозната среда,
ограниченията за движение поради задържане, вибрации, внезапни и необичайни
шумове, смесване с други животни, вариации на температурата и влажността, заедно с
неадекватна вентилация и често ограничения за храна и вода оказват влияние върху
състоянието на животните. Въздействието на всички тези фактори върху животните е
повлияно от опита на животните при транспорт, тяхното физическо състояние, естеството и
продължителността на пътуването. Дългосрочните пътувания оказват особено въздействие
върху общия статус на животните, поради по-голямата продължителност на посочените
стресори. Стресиращите пътувания и враждебната транспортна среда или условия могат да
повлияят на здравето и благосъстоянието на животните. Неподходящото манипулиране и
транспортиране може да бъде свързано с явни наранявания, физиологичен и психологичен
стрес, имуносупресия и метаболитни смущения. Тези реакции могат да повлияят върху
производителността и рентабилността чрез промени в телесното тегло на животните,
хидратиратацията и качеството на месото при животните за клане.
Водачът (и помощниците) носят пълната отговорност за благосъстоянието на животните
по време на пътуването и по този начин играят решаваща роля по време на този етап от
транспорта. Те не само оперират с автомобила, но също така наблюдават и се грижат за
животните и се справят с извънредни ситуации, ако такива настъпят. Те трябва да направят
това, като осигурят адекватен климат, достатъчно вода и храна и възможности за почивка.
Уменията за шофьорите се постигат чрез обучение (параграф 1.2 Компетентност и обучение)
и практически опит.

4.2 Шофиране
Докато стоят в движещо се превозно средство, всички животни се борят да запазят
равновесието си и да избягват контакта с други животни, ако са в група. Поради високия
им център на тежестта и тъй като конете обикновено остават неподвижни по време на
пътуване, това е особено трудно за тях. Колкото по-гладко се движи превозното средство
(т.е. с минимално ускорение или забавяне във всяка посока), толкова по-лесно е конете да
поддържат равновесие. Основните увреждания на благосъстоянието, свързани с груби
пътувания (противоположни на плавните пътувания), са:
o Загуба на равновесие, водещо до натъртвания или падане.
o Необходимостта от непрекъснато регулиране на позата, за да се поддържа
равновесие и да се избегне падане, води до умора.
Грубото шофиране може да бъде в резултат на нестабилен стил на шофиране, но също
така и от лоши пътища. Последните трябва да се избягват колкото е възможно повече и ако
не могат да бъдат избегнати, водачът трябва внимателно да кара и да забави скоростта
достатъчно.
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Съществува пряка връзка между уменията на водача, силата на стреса при животните
и рентабилността на транспортния бизнес. Гладкото, последователно шофиране позволява
на животните да се отпуснат за дълго по време на пътуване, отколкото грубото, рязко
шофиране. Грубият стил на шофиране увеличава измеримия стрес при транспортираните
животни, но може също да доведе до значително намаляване качеството на месото.
Изчислено е, че има разлика от 20% в горивната ефективност при шофиране по равен път с
неравномерна скорост до 100 км/ч, в сравнение с равната, контролирана и безопасна
скорост от 80 км/ч. Ако шофьорът срещне по-бавен шофьор на пътя, който няма
възможности да изпревари, е препоръчително да се отпусне и да предприеме стабилно
темпо, вместо да рискува в неконтролирана ситуация. Друг аспект на гладкото движение е
гладкото спиране. Това помага да се поддържат животните на краката с минимални усилия.
Резките спирания водят до повече стрес, повече стрес е равносилно на нехуманно
отношение, а то от своя страна води до лошо качество на месото.
Принципите за поведение на пътя на тежкотоварни автомобили (ТТА) и
способността на животните да бъдат устойчиви са едни и същи. Следователно, водачът има
пълен контрол над превозното средство, но само частичен контрол върху животното. Важно
е да се знае, кои коне имат опит и как ще се държат при определени условия, което трябва да
се разглежда в курсовете за обучение на водачите. Транспортираният кон е вероятно да
натовари повече краката си, отколкото е натоварването на гумите на превозното средство:
при натоварено превозно средство с 18 колела, натоварването на гумите е 4,7 кг на квадратен
сантиметър; кон от 600 кг има четири фута в контакт със земята, и натоварването на краката
им е около 10-12 кг на квадратен сантиметър. Въпреки това голямо натоварване, конете ще
се опитат да останат неподвижни. Колкото повече усилия изисква това, толкова по-голям е
стресът, на който те ще бъдат подложени.
Няма строго законово изискване по отношение на шофирането, но съгласно Регламента
транспортните средства се експлоатират така, че да се избегнат наранявания и страдания и да
се гарантира безопасността на животните. За постигането на тази цел следва да се следват
някои общи и прости добри практики при управление на превозно средство, превозващо
живи коне. Тези практики се прилагат за кратки и дълги пътувания.
Добри практики при шофиране
152. При управлението на превозно средство, превозващо коне, водачът трябва да:
o Тръгва бавно,
o Избягва внезапното спиране,
o Прави внимателно завои (по-специално кръгови движения),
o Сменя леко придавките,
o Използва, когато е възможно, магистрали (лошите условия на движение предизвикват
силна вибрация в автомобила). Ако условията на пътя са лоши, скоростта се коригира.
Условията на пътя трябва да бъдат взети предвид във фазата на планиране (2.2 Планиране на
пътуването), тъй като маршрутът не трябва да се определя ad hoc.
По-добри практики при шофиране
153. Акселерометър се използва за наблюдение и подобряване на стила на шофиране, а
данните, събрани чрез навигационната система, се анализират и водят до запис за
идентифициране на най-добрите практики за управление. Това може да бъде част от
възможна система за контрол на качеството.
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4.3 Контрол на климата по време на пътуване
Микросредата в превозните средства е основен фактор за хуманното отношение към
животните. Тази среда се променя от метаболитно отделената топлина и влага, и от
освобождаваните газове от животните. Те зависят от броя, вида и възрастта на животните,
които се транспортират. Постоянното снабдяване с чист въздух на всички животни в
превозното средство е от съществено значение за поддържане на добро здраве. Това ще
премахне излишната влага и топлина, която идва от телата на животните и ще осигури
кислород. Външните климатични условия (времето) определят свойствата на влизащия в
автомобила за вентилация въздух и следователно трябва да бъдат взети под внимание.
Подходящата вентилационна система трябва да има достатъчно големи вентилационни
отвори, преминаващи по цялата дължина на превозното средство на височината на
животните и да има регулируеми настройки. Предизвикателството е да се осигури адекватна
вентилация, когато превозното средство е неподвижно по време на горещо време, но също и
при движение на 80 км / ч в студена сутрин.
Както вече беше посочено в въведението на параграф 2.3. мониторингът на транспорта
е ключов елемент от контрола върху климата. Въпреки че при дълги пътувания системите за
наблюдение на температурата и предупредителните системи са задължителни, в
Регламента не са дадени специални изисквания относно използването на вентилационните
системи. Ключът за предотвратяване на топлинния стрес е да се следи вътрешната
температурна среда в превозните средства и да се регулират настройките на вентилационната
система въз основа на измерените параметри на околната среда вътре в отделенията
(например актуалната температура) и съответните обстоятелства, като скорост на движение и
температура на околната среда. Това не е наличието на оборудване за вентилация и
наблюдение, а правилното му използване, което може да има значение за животните и да има
положително въздействие върху хуманното отношение към животните. От особено значение
в това отношение е да се определи кога трябва да се направи нещо и да се прилагат правилни
мерки, ако мониторингът показва, че трябва да се направи нещо (т.е. какво трябва да се
направи).
Освен температурните записи и наблюдения, температурната неадекватност на камиона
може да бъде оценена, когато се наблюдава прекомерно потене на животните или затруднено
дишане, но това може да се приложи само при спиране, докато температурата може
драматично да се промени в рамките на пътуването (т.е. чрез географското разположение,
времето през деня, климата, скоростта на движение). Освен това, тъй като и потенето, и
учестеното дишане показват топлинен стрес, тези параметри са особено показателни за
проверка дали вентилационната система се използва правилно (т.е. при всяка проверка тези
признаци трябва да отсъстват), но не и да предотврати топлинния стрес.
Основните опасности, свързани със средата на превозното средство, са топлинният
стрес в отговор на горещи метеорологични условия и стрес, вследствие на студеното
време. В практика се предполага, че прекомерната топлина вероятно ще бъде по-голям
проблем за конете, отколкото екстремния студ и че особено продължителният топлинен
стрес влошава благосъстоянието на конете. Локалното конвектно охлаждане или
прекомерната влага на животни, дължаща се на проникване на вода, дъжд или сняг, може да
предизвика студов стрес. Трябва да се избягват дългите пътувания, когато например се
очакват температури на околната среда, при които температурата в транспортното средство
да не може да се поддържа между 5° C и 30° C. Водачите трябва да отчитат вентилацията по
всяко време, докато има животни вътре, включително когато автомобилът не е в движение и
по време на законоустановените почивки на водача.
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Термо-неутралната зона (температурните граници, в които животно поддържа
телесна температура в краткосрочен план с малко или никакво допълнително енергийно
потребление) на коне се оценява някъде между 5° C и 25° C. Това означава, че при
температури под 5° C или над 25° С терморегулацията изисква допълнителна енергия (напр.
за изпотяване, падане или треперене), но докато температурите са в границите на
терморегулаторната способност, животните могат да поддържат телесната си температура.
Други проучвания показват, че има разлики между породите и че загубата на топлина е
повлияна от напр., дебелината на козината и състоянието на тялото. Освен това
температурният комфорт се определя както от температурата, така и от влажността, като
въздействието им се влияе от движението на въздуха и директното овлажняване на
животните. Високата влажност засилва ефекта на екстремните температури. Комбинираните
ефекти на влажността и температурата са визуализирани на Фигура 4.1.

Фигура 4.1 Комбинираното въздействие на температурата и влажността върху животните.
Добри практики за контрол на климата
154. Температурата в отделенията за животни се следи от водача в кабината на
камиона.
155. По всяко време, докато животните са на превозно средство, отделенията за
животни да са достатъчно добре проветрени.
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156. Ако температурата в транспортното средство достигне 35 градуса по Целзий,
водачът стартира аварийните процедури от точка 4.7 Спешни случаи за намаляване на
температурата.
157. В случай на горещи условия (температури над 25° C), когато при животните
се установяват прекомерно потене и показват учестено дишане, се вземат под внимание
следните мерки:
o За да активира вентилационната система,
o Ако е необходимо да се спре (напр. да се напоят животните): паркирайте на сянка,
отворете напълно вентилационните капаци, скъсете времето на спиране възможно найкратко,
o Придвижете се до местоназначението без излишно забавяне,
o Подгответе операторите на местоназначението за незабавно разтоварване,
o Ако местоназначението не може да бъде достигнато в рамките на два часа и
температурата на транспортното средство не може да се снижи достатъчно, активирайте
плана за действие при извънредни ситуации и разтоварете животните в най-близкото
съоръжение за аварийно разтоварване.
158. Ако се предвиждат екстремни студени или горещи условия по време на планирания
маршрут, което ще направи малко вероятно водачът да поддържа температури в отделенията
между законовия диапазон от 5 до 30 (± 5)o C, тогава конете да не се транспортират.
По-добри практики за контрол на климата
159. Ако е необходимо да паркирате автомобила при студено време, когато е възможно,
в зона, с осигурена защита от вятъра. Ако е необходимо, се добавят допълнителни предпазни
капаци, за да се предпазят животните от вятър или студен дъжд, особено ако конете са
затоплени поради стремежа си да пазят равновесие по време на пътуване. Вентилацията е
подходяща за избягване на учестеното дишане и силното изпотяване.
160. При високи температури, когато е възможно, ремаркето се паркира в зона, която
осигурява сянка и позволява бризът да премине през страните на ремаркето. Предотвратява
се паркирането в близост до други транспортни средства за животни, поради възможността
за намаляване на въздушния поток и повишен риск от трансфер на болести.
161. Ако температурата в транспортното средство достигне 30 градуса по Целзий,
водачът стартира аварийните процедури от параграф 4.7 Спешни случаи за намаляване на
температурата.

4.4 Изисквания на хранене и поене
Осигуряването на вода и фураж в часовете преди натоварването (виж параграф 2.4.1
Подготовка на животни и оборудване за пътуването) намалява вероятността хранителните
изисквания да не бъдат спазени по време на транспортирането. Основният принцип,
установен в Регламент 1/2005 е, че "водата, храната и почивката се предлагат на животните
на подходящи интервали от време и са подходящи по качество и количество за техния вид и
размер." Ограниченията относно поенето и храненето са повече или по-малко неизбежни по
време на транспортирането. При стандартните превозни средства често е трудно да се
осигурят течности или фуражи, поради което максималното време за пътуване се определя
на 8 часа при използването на такива превозни средства.
Тъй като водата и фуражите са основни нужди на всички животни, тези ограничения
влошават хуманното отношение към животните. Особено по време на дълъг транспорт
животните трябва да имат възможност да пият и (ако е необходимо) да ядат по време на
стр | 45

транспортирането поне на всеки 8 часа по време при спиранията, които са били планирани
във фазата на приготвяне и за предпочитане на всеки 4.5 часа. Ако състоянието на
хидратация на конете показва, че водата е необходима по-рано, отколкото планираните
интервали, то тя трябва да се даде. Спиранията са необходими главно за поене, хранене и
проверка на животните, но и за почивка.
Няма конкретно изискване относно продължителността на спирките, с изключение за
жребчета, които са на млечна диета. Тези жребчета трябва да почиват най-малко един час
след девет часа пътуване, по време на които те могат да получат течности, а ако е
необходимо, да се хранят. Тъй като по-дългите спирания удължават продължителността на
цялото пътуване, спиранията не трябва да продължават по-дълго, отколкото е необходимото,
за да се погрижите за всички жребчета поотделно, ако това е повече от един час. Най-добрата
проверка, за да се определи дали е необходимо хранене, е да се даде възможност на
животните да ядат. За коне на 100 кг живо тегло се предлагат минимум 2 кг фураж и 1,6 кг
концентрирана храна на ден и 45 литра вода на животно на ден. Камионите, използвани за
дълъг превоз на коне, трябва да бъдат оборудвани така, че да е възможно храненето и
поенето на животните в тях, както и водата и фуражите да могат да бъдат пренасяни по
време на пътуването.
Добри практики за дълги пътувания по отношение на поенето и храненето:
162. Да има индивидуален достъп до вода (нетечаща).
По-добри практики за дълги пътувания по отношение на поенето и храненето:
163. Конете получават достъп до качествени вода и фураж на всеки 4.5-5 часа в
продължение на най-малко 30 минути.
164. Конете се хранят с един и същ фураж преди, по време и (ако е приложимо) след
тяхното пътуване.
165. Животните, предразположени към ламитит, не се хранят с храни с високо
съдържание на нишесте и / или захар.
166. Нивото на водата в купата е достатъчно високо, за да позволи на животното да
види над ръба на купата.

4.5 Грижа за болните и наранени животни
Регламентът позволява транспортиране само на животни, които са годни за планираното
пътуване, както при първоначалното натоварване, така и след престоя в контролен пункт.
Следователно, животните се проверяват за годност за пътуване преди и по време на
товарене. Съществува обаче опасност животните да се разболеят или да бъдат ранени по
време на транспортиране, дори когато условията на околната среда се наблюдават и
регламентират правилно, прилагат се добри практики за стила на шофиране, животните се
хранят и напояват по необходимост и им се предоставят достатъчно възможности за почивка.
Тези животни могат да бъдат идентифицирани по време на рутинни пътувания или
специфични спирания за проверка (например допълнителни спирки при горещо време).
Вероятно животните ще попаднат в 4 групи:
а) Животни, които са паднали или са били стъпкани или наранени, напр. в резултат на
агресия и имат ясно увреждане или фрактура;
б) Животни, които проявяват увреждане като херния, пролапс или дислокация;
в) Животни, които проявяват симптоми на топлинен или студов стрес и/или
дехидратация;
г) Животни, за които се предполага, че са развили симптоми на заболяване или
инфекция:
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Водачът е отговорен за благосъстоянието на животните по време
на пътуване. В Регламента се посочва, че животните, които се
разболеят или са наранени по време на транспортиране, трябва да
бъдат отделени от останалите и (най-скоро след като им е била
оказана първа помощ) да получат подходящо ветеринарно лечение и
при необходимост да бъдат подложени на спешно клане или убиване,
без ненужно страдание. Практически възможностите на водача да се
намеси са ограничени и последиците за хуманното отношение към
негодното(ите) животно(и) и другите животни трябва да бъдат
внимателно преценени. В местоназначението трябва да се съобщи, че
едно от животните ще бъде негодно, за да бъдат подготвени. Ясно описание на
предпочитания начин на действие е представено в Насоките за оценка на годността за
транспортиране на еднокопитни животни.
Наличието на сериозно увредени животни е извънредна ситуация и следователно
трябва да се приложи и аварийният план (вж. параграф 4.6 Спешни случаи). Животните,
идентифицирани като болни или наранени в края на пътуването, ще бъдат прегледани от
компетентния орган на местоназначението, напр. ветеринарен лекар на кланица или
контролен пункт. Много е важно шофьорът или помощникът действително да проверяват
здравословното състояние на животните по време на пътуването (особено за дълги
пътувания с междинни спирки) и да ограничат факторите, които могат да се доведат до това,
едно или повече животни да показват аномалии.
Добра практика по отношение на грижите за болни и наранени животни
167. По време на спиранията животните се проверяват за признаци на компрометирана
годност. В случай на аномалии планът за непредвидени обстоятелства се активира и се
предприемат съответните действия, съгласно контролния списък за годност (представен в
параграф 2.4.2 Годност за пътуване и Реф. 005).
По-добри практики по отношение на грижите за болни и наранени животни
168. Водачите и обслужващите лица носят по всяко време списък с телефонни номера
на официални ветеринарни лекари и други спешни точки за контакти.
169. "Служител по хуманното отношение" в компанията отговаря за обработката и
организирането на извънредни ситуации в офиса.

4.6 Спешни случаи
Аварийните ситуации по дефиниция са неочаквани и изискват незабавни действия.
Важно е шофьорите или другите отговорни лица да имат план за това какво да правят, ако се
случи извънредно положение. Планът трябва да включва поредица от телефонни номера за
спешни случаи, напр. за да получи ветеринарна помощ.
По-добри практики при извънредни ситуации
170. В случай на механична авария на камиона, се определя естеството на повредата
и се изчислява колко време ще отнеме ремонта. Ако ремонтите не могат да се извършват
на мястото на аварията или се прецени, че те ще отнемат продължителен период от време
(прекалено дълго, за да могат животните да бъдат оставени безопасно на превозното
средство), се извършват договорености за друг камион. Многобройни фактори трябва да
бъдат взети предвид, когато се определя колко дълго животните могат безопасно да бъдат
оставени на неподвижно превозно средство:
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o Времето (например, конете ще се справят добре с ремаркето в продължение на четири
часа на хладно, при време с ниска влажност. При екстремни летни горещини и влажност, те
ще изпитат топлинен стрес доста бързо),
o Годност на животните,
o Възраст на животни,
o Времето от последното хранене и поене,
o Местоположение на закъснението (напр. селски район или магистрала),
o Време през деня,
o Безопасност на животните на текущо място.
171. В случай на авария се предприемат действията в таблица 4.1.
Таблица 4.1 Действия, изисквани в случай на авария при транспортиране на животни
а) Обаждане на Националният номер за спешни случаи, ако злополуката се случи на
обществен път или ако спешната помощ е необходима при инцидент във фермата
б) Операторът се уведомява за:
o Местоположението на произшествието,
o Фактът, че има животни на камиона,
o Състоянието на всички разпръснати животни,
o Всички известни опасности.
в) Поставяне на аварийни предупредителни устройства a.s.a.p. (за предпочитане в
рамките на 10 минути след аварията).
г) Обаждане до определена контактна точка от фирмата. Ако фирмата има списък
за контакти при инциденти, това е последвано от процедиране по списъка. Ако не,
диспечерът на местонахождението на аварията трябва да е информиран дали има някакви
наранявания, какво е състоянието на животните, местоположението на камиона, броя на
участващите превозни средства и дали все още се появяват първите отговорни лица.
д) Обаждането на другите посочени контакти се осъществява съгласно протокола на
компанията и се дава същата информация. Тези контакти могат да включват, но да не се
ограничават до застрахователните компании за товара, превозното средство и
местоназначението.
е) Ако камионът и/или ремаркето са повредени и не могат да се движат: преминете
към следващата точка. Ако повредата е незначителна, ремаркето е изправено и няма
наранявания: се правят снимки и се записват имената и адресите на други замесени лица
и свидетели.
ж) Всички изгубени по пътя коне се събират в район, далеч от трафика.
з) Намерете комплекта за докладване на аварии и направете снимки на аварията
колкото е възможно по-скоро. Снимките трябва да включват снимки на пътните условия,
повредата на превозното средство, животните, местоположението на камиона, обща
сцена на авария, маркировки, завои, кръстовища и къде автомобилът е напуснал пътя
(ако е така).
i) Осигуряване на колкото е възможно повече защита и комфорт за животните.
й) Изявления се дават само на представители на властите. Водачът трябва да помни,
че в този момент той или тя е най-очевидният представител на компанията и индустрията
и трябва да отговаря сам за себе си.
к) При пристигането на отговорните лица, водачът ги уведомява за подробностите
при злополуката, включително всякакви наранявания при хора, състоянието на
свободните животни, всички известни опасности и плана за реагиране при аварии. Ако е
възможно, превозвачът трябва да информира органите, ако камионът и животновъдният
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персонал на компанията са на път и за очакваното време на пристигане. Превозвачите
трябва винаги да уважават по-високо стоящите от тях в йерархията.
172. На шофьорите се осигурява редовно обучение, което им позволява да реагират по
ефективен начин и да намалят въздействието на всяко забавяне или извънредна ситуация
върху животните и върху себе си.
173. Животните, които се разболеят или са наранени по време на транспортирането, се
отделят и незабавно получават ветеринарна помощ. В случай, че ветеринарният лекар
прецени, че лечението на животно не е възможно, това животно трябва да бъде убито
хуманно на място.
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5. Разтоварване на животните
5.1 Въведение
След пристигането си в крайното местоназначение или контролния пункт,
разтоварването на животните трябва да се извърши възможно най-скоро. Разтоварването е
част от пътуването и то е завършено само когато и последното животно е било разтоварено
на крайното местоназначение. Важно е да се оптимизира лекотата и ефикасността на
разтоварването, за да се избегне прекомерното забавяне и животните да не остават в
превозното средство по-дълго, отколкото е необходимо. Същите принципи по отношение на
боравенето с коне, упоменати в параграф 3.3 Обработка по време на натоварване, се
прилагат и за фазата на разтоварване, а необходимите умения за манипулиране са сходни с
тези, обявени за товаренето. Придружителите и персоналът, който се грижат за тях, трябва да
могат да откриват признаци на негодни, болни или наранени животни, подобни на тези,
описани за годността за транспортиране и при такива случаи следва да се планират
адаптирани или изменени оперативни процедури. Неправилното боравене с животните по
време на разтоварването може да има вредно въздействие върху хуманното отношение към
животните. Конете, които са натоварени и транспортирани поотделно, също трябва да бъдат
разтоварени и настанени индивидуално след това.
В Регламента се изисква оборудването за товарене и разтоварване, включително
подовото покритие, да бъде проектирано и експлоатирано така, че да се предотвратят
нараняванията и страданията, да се сведе до минимум възбудата и дистрес и да се гарантира
безопасността на животните. Лошото проектиране на разтоварните съоръжения, съчетано с
грубо манипулиране, може да доведе до подхлъзване, падане, наранявания и евентуални
наранявания и по-голямо напрежение на животните, което води до ниско качество на месото
и икономически загуби. Точното проектиране на платформите и товарните рампи ще улесни
натоварването и разтоварването с минимално страдание и натъртвания.
При извършване на разтоварването трябва да се вземе предвид физиологичният и
здравословен статус на животните. Шофьорите и операторите трябва да са наясно, че някои
животни може да са пострадали при транспорта и трябва внимателно да боравят с тях, за да
се избегне допълнителен стрес. Заедно с физиологичния и здравословния статус на
животното и неадекватното боравене, рисковете от нехуманно отношение при
разтоварване са свързани главно с:
o Неподходящ дизайн на пътя и вратите (по-специално ширина), които могат да
причинят натъртвания, наранявания, нежелание за движение,
o Хлъзгава подова повърхност, включително на рампата, която може да доведе до
подобни неблагоприятни ефекти,
o Наличие на остри издатини, които могат да причинят наранявания,
o Осветлението, което може да причини дезориентация и страх.

5.2 Оборудване на зоната за разтоварване
Зоните за разтоварване трябва да бъдат сигурни и да осигуряват широк, ясен и прав път
за превозното средство към боксовете. Добрите и по-добри практики, свързани с
проектирането на съоръжения за разтоварване на коне, са описани в параграф 3.2.
Съоръжения на натоварване. Предоставят се допълнително добри и по-добри практики за
разтоварване на коне в кланицата, но по принцип те могат да се прилагат и на други места,
където се разтоварват голям брой коне.
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Добри практики по отношение на оформлението на зоната за разтоварване
174. Около зоната на разтоварване да са разположени затварящи огради, за да се
избегне навлизането и бягството на животните в случай на инциденти по време на
разтоварването.
175. Трафик зоните и зоните за камиони между входа (на фермите, събирателните
центрове, контролните пунктове, кланиците), площите за товарене и разтоварване и
паркирането са планирани според максималния размер на камионите, ремаркетата и
полуремаркетата и радиуса им на извивката.
176. Да е налице ясна сигнализация и идентификация на рампата (например според
вида на камиона).
177. Подовете на рампата и дока да не са хлъзгави и съставът им да гарантира, че
замърсяването с фекалии и урината ще е минимално
178. Правилно почистване и поддръжка на пода
179. Подходящ източник на светлина за процедурите за разтоварване
180. По време на разтоварването животните се преместват от по-тъмна към по-светла
зона, като се избегне контраста на светлината и сенките.
181. Осветлението в отделението и в товарната зона да може да работи през цялото
времетраене на етапа на зареждане с изключен двигател на транспортното средство.
182. Оптималният ъгъл на разтоварване за всички животни е "нула", така че се
прилага метод за поддържане на възможно най-нисък ъгъл (минимална височина на дока, в
зависимост от вида на камионите, лифта и т.н.).
183. Тъй като животните предпочитат да ходят под слаб наклон нагоре, а не надолу, е
препоръчително да се поддържат по-ниски ъгли по време на разтоварването.
184. Рампата трябва да бъде широка 2,75 м за камион и оборудван с странична защита
(ширина >1.7 м)

Фигура 5.1 Възможни препоръчителни характеристики за (раз)товарене на животни.
По-добри практики
185. Площта пред разтоварващата рампа да е около два пъти по-голяма от дължината на
камионите.
186. Разтоварната зона да е покрита и защитена от неблагоприятни метеорологични
условия.
187. За предпочитане е вратата на камиона да не се отваря в източна посока, когато
разтоварването се извършва сутрин, тъй като това ще помогне да се ограничи нежеланото
поведение при сепване, когато времето съвпадне с изгрева на слънцето.
188. Рампата включва проходи за обслужващия персонал, като се осигурява зона за
работниците.
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5.3 Грижа за животните по време и след разтоварването
Разтоварването може да причини сериозен стрес и дискомфорт на конете. Важно е към
животните да се положат особени грижи, особено когато те са претърпели травма или са се
разболели по време на транспортиране.
Добри практики по отношение на грижите за животните при и след разтоварването
189. На мястото на местоназначение да съществува процедура за полагане на грижи за
болни или наранени животни.
190. Камионите с лоша вентилация или други проблеми да се разтоварват с
приоритет.
191. Ако болно или наранено животно може да бъде разтоварено, като се придвижва на
четири крака и може да излезе от превозното средство, то се отделя от другите в
помещението и се преглежда от ветеринарен лекар възможно най-скоро.
192. Ако болно или ранено животно не може да ходи на четири крака, то не трябва да
се принуждава да напусне превозното средство, а незабавно трябва да се консултира с
ветеринарен лекар, преди да се предприемат по-нататъшни действия.
193. В кланицата да се намира зашеметяващо устройство, което може да достигне до
камиона и отделния бокс. Това устройство се използва в случай, че животното трябва да бъде
убито в превозното средство при пристигането или в отделното помещение. Персоналът,
който присъства в обекта, трябва да е подходящо обучен за работа с устройството.
Зашеметените животни трябва да бъдат убити, преди да се възвърнат в съзнание.
194. Ако животно, което трябва да бъде убито, не е предназначено за човешка
консумация, то се евтаназира от ветеринарен лекар или при спешен случай от
квалифицирано лице на място.

5.4 Почистване и дезинфекция
Биологичната защита е важна за пътуващите животни, за да се предотврати
разпространението на болести. Стресът по време на транспортирането също може да повлияе
върху имунната им система и да ги направи по-чувствителни към болестта. След
разтоварването на животните, превозното средство все още може да носи и разпространява
патогени, поради което е задължително да се почисти и дезинфекцира след всяко
транспортиране. Посочените по-долу практики се отнасят както за кратки, така и за
продължителни превози.
Добри практики за почистване и дезинфекция на камиони
195. Камионите се почистват непосредствено след разтоварването, преди да влязат в
паркинга за през нощта.
196. Мръсната постеля се изважда от камиона в съоръжението за третиране на тора или
в зоната за съхранение на оборския тор.
197. Транспортното средство се почиства, като се използва топла вода с високо
налягане (> 70 бара).
198. Превозното средство се дезинфекцира с разрешени дезинфекционни продукти,
след като стените и отделенията са почистени, но все още влажни. Дезинфектантът се
прилага съгласно препоръките на производителя.
199. На мястото на почистване и дезинфекция трябва да има достатъчно топла и студена
вода (обем и налягане) за почистване на максималния брой камиони, които могат да бъдат
разтоварени всеки ден.
стр | 52

200. Всички миещи съоръжения и продукти се държат затворени и защитени от
атмосферни влияния.
201. Водачите на всяко почистване/дезинфекция водят запис, включително на
търговското наименование на използвания дезинфектант и приложената концентрация.
По-добри практики за почистване и дезинфекция на камиони
202. По време на почистването, водачът трябва да носи защитни водоустойчиви дрехи.
203. Площите за измиване на камионите да са с дължина 25 м и с наклон от 5 до 7% за
отвеждане на отпадъчните води до съответната събирателна система.
204. Зоната за почистване и дезинфекция да не съдържа препятствия в радиус минимум
2 метра около транспортното средство.
205. Осветлението да е на разположение през нощта; На нивото на предметите за
почистване да са предвидени 400 лукса.
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6. Престой на контролни пунктове, пазари и
събирателни центрове
6.1 Въведение
Максимално допустимото време за пътуване е 24 часа за коне и понита при повисок стандарт на превозното средство, с допустимо отклонение във всички случаи от
още 2 часа, за да достигне крайната цел. Допълнителните 2 часа са само по изключение
(например в случай на задръствания) и не трябва да бъдат включени в планирането. В края
на законово допустимото максимално време за пътуване животните трябва или да са
достигнали до крайното местоназначение и да бъдат разтоварени там, или да бъдат
разтоварени за период на почивка от 24 часа, който при текущи пътувания трябва да се
извършва на одобрен контролен пункт преди да продължи пътуването по-нататък.
Регламентът също така установява максимална продължителност за продължителни
пътувания, която варира в зависимост от вида и възрастта на животните и изисква
специфичен период на почивка за жребчета (таблица 2.1).
Контролните пунктове са съоръжения, които могат да бъдат посещавани и
проверявани от официален ветеринарен лекар и които са одобрени от компетентните органи
въз основа на специфични изисквания на ЕС (Регламент на Съвета № 1255/97). На
контролния пункт животните могат да почиват, да се хранят и напояват и да се грижат за тях
по време на дълги пътувания. Събирателните центрове са места като стопанства, центрове
за събиране и пазари, където животните с различен произход могат да бъдат продадени и
групирани заедно, за да образуват пратки. Що се отнася до хуманното отношение към
животните и здравето, основните рискове са сходни за контролните пунктове, пазарите и
събирателните центрове (вж. по-долу).
Контролните пунктове трябва да бъдат проектирани, организирани и управлявани така,
че да поемат животни за почивка, хранене, поене и грижи по време на дълги пътувания.
Условията на настаняване и персоналът, работещ в контролните пунктове, трябва да
гарантират, че транспортираните животни получават адекватна грижа според техния статус и
ще продължават пътуването си при оптимални условия за хуманно отношение, включително
спазване на ветеринарно-санитарните изисквания и мерките за биологична безопасност.
Поради това, периодите на почивка в контролните пунктове трябва да осигурят
възможност за всички животни да получат почивка, храна и вода на нивото на техните
нужди. Затова използването на контролни пунктове е ефективно средство за подобряване на
хуманното отношение към животните и за търговските оператори по време на много дълъг
транспорт. Контролните пунктове могат да бъдат одобрени за прасета, говеда, овце и/или
коне. Резервацията на контролния пункт трябва да бъде направена преди началото на превоза
и трябва да бъде посочена в дневника на пътуването. Списък на контролните пунктове
можете да намерите в интернет на следния адрес:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
Основните рискове за нехуманно отношение в контролните пунктове, както и в
събирателните центрове и пазари са свързани с:
o Неподходящи/груби/прибързани процедури за разтоварване или натоварване,
които могат да причинят стрес и наранявания,
o Недостатъчно пространство и/или размери на помещенията в контролния пункт,
могат да компрометират условията за почивка и да предизвикат конкуренция и агресивно
поведение между животните,
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o Неподходящо хранене и поене, и съоръжения, могат да причинят разстройство на
животните или здравословни проблеми, дължащи се на глад и/или дехидратация.
Съответните препоръки могат да бъдат намерени в Ръководството за висококачествен
контрол в контролните пунктове (www.controlpost.eu ).
Добри практики по отношение на контролните пунктове
206. Всички контролни пунктове трябва да имат затворен ден за почистване и
дезинфекция след 6 дни употреба. Всяко налично прекъсване на зареждането, дори след помалко от 6 дни непрекъсната употреба, да се използва за извършване на почистване и
дезинфекция.
207. Доказателствата за договаряне и за приемане на животните от контролния
пункт се показват на ветеринарния служител, одобрил пътуването.
208. По време на дълги пътувания се използва само един събирателен център, а
регламентирания период за почивка, необходим по време на много дълъг транспорт, трябва
да бъде 24 часа в одобрен контролен пункт.

6.2 Настаняване
Въпреки, че целта на престоя се различава по отношение на контролните пунктове
(почивка и възстановяване от предишното пътуване), пазарите (обединяващи продавачи и
купувачи с намерение да продават животни) и събирателните центрове (за събиране на
животни за по-ефикасен допълнителен транспорт) тези три центъра трябва да осигурят на
животните ресурсите, от които се нуждаят, за да се подготвят за (по-нататъшен)
транспорт. Рискът е, че ако животните не бъдат подсигурени с налични основни ресурси
(вода, храна, почивка и социален комфорт), тяхната годност ще бъде компрометирана. Това,
от което конете се нуждаят, са спокойна и комфортна среда, където да се чувстват
сигурни и спокойни, за да почиват и където водата и храната са на разположение за
задоволяване на техните нужди. Подовите настилки трябва да бъдат нехлъзгащи,
животните трябва да бъдат защитени от неблагоприятни атмосферни условия и трябва да се
избягват конструкции, при които животните могат да се наранят. Освен това, би трябвало
животните да могат да се отделят при необходимост и да могат лесно да се инспектират. За
удобство трябва да се осигури достатъчно количество подходяща постелка без прах и подът
да е оцедлив. Прилагат се следните практики.
Добри практики за настаняване в контролни пунктове, пазари и събирателни центрове
209. Подовият материал да не е хлъзгав, лесно да се почиства и има достатъчно
дренаж, за да позволи изтичането на течности. Да бъде осигурен подходящ материал за
постелка, която да поглъща урината и водата.
210. Подходящи като вид и брой пожарогасители, които да са на разположение във
всяка сграда, по препоръка от експерти по пожарна безопасност/персонал/консултанти.
211. Защитата на покрива и страничните стени да са такива, че да осигурят на
животните среда в зоната на топлинен комфорт (вж. параграф 4.3 Контрол на климата) дори
при неблагоприятни атмосферни условия.
По-добри практики за настаняване в контролни пунктове, пазари и събирателни
центрове
212. Контролният пункт да има адекватна механична или естествена вентилация,
която да осигурява свеж въздух и да поддържа ефективната температура на околната среда в
зоната на комфорт за животните. Въздухът да се движи над главите на животните.
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213. Контролният пункт да е разделен на помещения с подходящ размер, като техният
брой позволява разделянето на животните в рамките на една и съща група или индивидуално
с обстановка, както при камиона. Мобилните бариери позволяват гъвкаво регулиране на
размерите на писалката за всеки транспорт и следователно се препоръчват. Разделенията са
конструирани така, че да не могат да навредят или да наранят животните и всички
използвани материали да не са токсични, да се почистват и могат да бъдат дезинфекцирани.
214. Осветлението на съоръженията е такова, че да избягва стресирането на
животните със светлинен контраст, тъмнина или висока яркост. Дифузно естествено или
подходящо изкуствено осветление да се осигурява за цялото пространство от зоната за
(раз)товарване до зоната за почивка. Интензитетът на светлината от около 40 лукса е
достатъчен за обикновените помещения (да е възможно да се чете вестник), но трябва да е
по-висок в зоната на разтоварване (100 до 150 лукса).

6.3 Хранене и поене
По време на транспортирането животните нямат лесен достъп до храна, а приемът на
храна и вода може да се повлияе от обстоятелства по време на пътуване. Поради това е
важно те да могат да пият и да ядат по време на почивка на контролен пункт, пазар или
събирателен център. Когато животните почиват, техните биологични нужди трябва да бъдат
задоволени. Свободният достъп до вода е от съществено значение за поддържане на добро
здраве. Предлагането на храна (особено на контролен пункт) е от съществено значение за
хуманното отношение към животните, тъй като им помага да се възстановят от предходния
транспорт, но трябва да се обърне внимание на вида, количеството и качеството на храната.
Основните рискове за нехуманно отношение, във връзка с поенето и храненето, са свързани
с:
o Недостатъчно количество храна и вода,
o Недостатъчно качество или предоставяне.
Потенциалните нежелани ефекти са стрес (глад, жажда, социални), загуба на тегло и
увреждане на здравето (което може да доведе до заболяване или в тежки случаи до
смъртност). Икономическите загуби могат да се увеличат при лошо проектирана и
управлявана процедура за хранене и поене на животни в контролния пункт.
Добри практики за хранене и поене
215. Животните да се хранят с достатъчно количество фураж, за да поддържат
състоянието на тялото. Храната да е с добро качество за коне, за предпочитане фураж, който
не е прашен или плесенясал.
216. Оборудването за хранене да е адаптирано към вида храна, която се предлага.
Инсталациите за хранене да се почистват редовно и при необходимост се дезинфекцират.
217. Всички животни имат свободен достъп до прясна питейна вода, доставени ad
libitum. Устройствата за поене са проектирани и разположени по такъв начин, че животните
могат да пият в естествена поза.
218. Поилките могат лесно да бъдат напълно изпразнени и почистени между
партидите животни, за да се избегне разпространението на болести.
По-добри практики за хранене и поене
219. Храната се съхранява в (затворено) чисто, сухо и обозначено (визуално
разпознаваемо) съоръжение. Устройствата за съхранение на фуражи се използват само за
храна, освен ако фуражът се съхранява в затворени съдове/опаковъчен материал. Няма
химически вещества (например, пестициди, биоциди, ветеринарни лекарства) в хранилищата
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за храни за животни. Устройството за съхранение на фуражи е включено в програмата за
борба с вредителите.
220. За да се избегне замръзване, водопроводите са заровени между 0,50 до 1,0 м
дълбоко и да са защитени от замръзване чрез изолиране на термичната защита, когато са в
сградата и е възможно замръзване.
221. Поилките да не създават пречки за животните, работниците, машините и
механичните системи.
222. Водният поток в поилки се приспособява към вида. За коне препоръчителните
стойности са 1,0 л/мин за купа.
223. Контролният пункт може да осигури допълнителна храна, за да я достави на
превозвачите, преди да продължат пътуването.

6.4 Биосигурност, почистване и дезинфекция
Транспортните условия налагат тесен контакт между животните и могат да увеличат
риска от разпространение на патогени. Биосигурността се основава на добри хигиенни
практики, насочени към ограничаване разпространението на патогени, логистичното
управление за предотвратяване на контактите между различните пратки и глобалното
управление на местонахождението за минимизиране на санитарните рискове и опасности.
Собственикът на местоположението (но и превозвачът) трябва да гарантира, че критериите
за биосигурност са спазени, за да се защитят животните, там където се намират.
Регламент (ЕО) № 1255/97 определя изискванията относно местоположението, изграждането
и функционирането на контролните пунктове, които имат за цел постигането на подходящо
ниво на биосигурност. Местните компетентни органи проверяват дали тези изисквания са
изпълнени преди одобряването на контролните пунктове.
Добри практики по отношение на биосигурността на контролните пунктове
224. Хигиенният маршрут на транспорта е организиран така, че да предотвратява
пресичането на външния транспорт (доставки на фуражи, отстраняване на транспорта на
отпадъци) с вътрешния транспорт (животни). Различни маршрути са ясно обозначени, за да
се разделят "чистите" и "мръсните" маршрути до: животинските сгради, станциите за
измиване на камиони, съхранението на фуражи, постеля и оборския тор. Ако физическото
отделяне не е възможно, транспортирането се разделя във времето. Трябва да бъде
предоставен план, който да показване движението на всички такива превозни средства или за
разделяне по време, за да се предотвратят пресичания.
225. Контролният пункт е разделен на зони, позволяващи на собственика на
контролния пункт да планира модели на трафика, организация на работата и мерки за
биосигурност. Зоните са достатъчно големи, за да позволят по-късно разширяване, без да
навлизат в други области. Контролните пунктове могат да бъдат разделени на три
концентрични пръстена или зони на дейност: Офис зона 1 и основен вход; Зона 2
настаняване за шофьори, склад и камион; Зони за животни от зона 3, паркиране на камиони и
складове за отпадъци (Виж фигури 6.1 и 6.2).
226. Трафик зоните и зоните за камионите между входа, зоните за (раз) товарване, за
измиването на камиони и паркирането са планирани в съответствие с максималния размер за
камиони, ремаркета и полуремаркета и с радиуса им на извивката.
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Фигура 6.1 Пример за организиране на контролен пункт за оптимизиране на
биосигурността
227. Мъртвите животни се съхраняват в отделна сграда или в затворен контейнер
(охладени) и тези съоръжения трябва да бъдат павирани или покрити с подходящ материал.
Те трябва да се почистват и дезинфекцират след всяка употреба. Труповете се транспортират
до превозни средства за транспортиране до мястото на унищожаване или изгаряне по начин,
който гарантира, че тези превозни средства не трябва да влизат в помещенията на
контролния пункт (Регламент (ЕО) № 1774/2002). Постелката и отпадъците от тези сгради
трябва да бъдат отстранени и унищожени по подходящ начин.
228. Животните да са ясно маркирани. Служителите на контролните пунктове трябва
да бъдат единствените лица, които могат да влизат в тези сгради на контролния пункт.
Всички хора, които влизат в сградата, трябва да носят чисти дрехи и обувки, които се
използват само в контролния пункт (или за еднократна употреба) или да преминат през
съоръженията за дезинфекциране на обувките, преди да влязат в контролния пункт. Водачът
трябва да изпълни тази процедура, за да поеме животните в контролния пункт. Баните трябва
да са на разположение на посетителите и водачите, за да си мият ръцете и да се къпят.

Фигура 6.2 Възможно организационно оформление на контролен пункт.
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229. Почистването, отстраняването на твърдите отпадъци, измиването и
дезинфекцията на сградата и оборудването трябва да бъдат извършени в рамките на 24
часа от момента на отстраняване на животните от боксовете. Сградите и оборудването
трябва да са сухи, преди да може отново да се постави нова партида от животни.
Почистването на бариерите и подовете (помещения и пътеки) трябва да се извършва с вода
под високо налягане (40-200 бара, 25 до 70 л / мин).
230. Топлата вода с детергент се препоръчва специално за металните бариери.
Почистването на поилки и хранилките може да се извърши, както и на преградни стени,
подове и стени, като се използва топла вода под високо налягане или, ако е възможно, чрез
накисване с 20 до 30 минути в топла вода и препарат преди почистване под налягане. Пяната
може да подобри измиването. Когато стенните и бариерите са чисти и все още влажни,
трябва да се направи дезинфекция.
231. Оторизираните дезинфекционни продукти трябва да се напръскат съгласно
препоръките на производителите. Могат да се използват само разрешени продукти (по
национални споразумения): за национални списъци на продуктите се обърнете към
официалния ветеринарен лекар и проверете за AFNOR референция (NFT 72-150 / 151, 72-170
/ 171, 72-200 / 201, 72-180 / 181).
По-добри практики по отношение на биосигурността на контролните пунктове
232. Съблекалните, отделени от сградата, в която се държат животните, трябва да бъдат
на разположение както за работниците, така и за шофьори и посетители (ветеринарни лекари,
инспектори и др.). В съблекалните се предлагат резервоари с топла и студена вода, сапун,
дезинфектанти, чисти кърпи. Контролният пункт трябва да има душове, тоалетни и
помещение за шофьори и добре поддържан комплект за оказване на първа помощ.
233. Контролният пункт трябва да разполага с комуникационни средства за
шофьорите (телефон, факс, интернет) и уебсайт, включващ: името на лицето за контакти на
контролния пункт, телефонен номер, адрес за електронна поща, адрес, наличие на
съоръжения за превод, сервизни услуги за шофьора (хигиенизиране, съоръжения за отдих и
т.н.) и здравни услуги. Трябва да има списък с телефоните с местни медици, болници,
полиция, пожарна, ветеринарни лекари.
234. Животните трябва да са снабдени с питейна вода, която да не замърсена. Всички
резервоари за съхранение на вода трябва да бъдат покрити и да могат да се дезинфекцират,
ако е необходимо. Системите за водоснабдяване трябва да могат да се промиват с
дезинфектант, ако е необходимо.
235. Съхраняването на фуражите и постелята трябва да се поддържат сигурни и да не
могат да се замърсят. Камионите и другото механично оборудване, използвано за
хранене и постеля, трябва да се почистват и дезинфекцират след всяка употреба.

6.5 Спешни случаи
В случай на спешни случаи, когато животните се намират на контролния пункт, се
активира планът за непредвидени ситуации на контролния пункт и този на превозвача.
Добри практики при извънредни ситуации на контролни пунктове
236. Ако няма достатъчно помещения според броя на боксовете в камиона, не се
смесват повече от две бокса в камиона. Наблюдава се поведението на животните и се
изолират наранените или стресирани животни.
237. Ако животно показва признаци на колики (напр. обилно изпотяване, непрекъснато
търкаляне, извъртане на главата към корема, постоянно движение или залежаване), което е
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един от най-често срещаните проблеми, веднага да се търси ветеринарна помощ. Избягва се
до колкото е възможно стресът на животното.
238. При пристигане на няколко камиона с животни заедно на контролен пункт с
различен санитарен статус:
o Компетентните органи се свързват с официални власти, също и когато един или
повече камиони създават опасност от биологична безопасност.
o Животните с различен санитарен статус се изолират в различни райони на обекта.
239 Ако настъпи местна санитарна криза, докато животните се очакват на контролния
пункт:
o Компетентните органи се свързват с официални власти, също и когато един или
повече камиони създават опасност от биологична безопасност.
o Водачът и собственикът на транспортираните животни са информирани преди
пристигането. Мобилните системи за дезинфекция (пръскачки за колела) се използват,
когато транспортното средство влезе в контролния пункт.
По-добри практики при извънредни ситуации на контролните пунктове
240. Ако животните трябва да останат на контролния пункт, след като транспортното
средство е излязло от пътя, например поради това, че са наранени или по други причини са
негодни за транспортиране, те се съхраняват в отделна зона. Местните компетентни органи
се информират за тези животни. Никакви помещения не се дезинфекцират, докато животните
все още са в тях. Трябва да се внимава да не причинявате стрес, който може да се избегне.
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