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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 транспорт, 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 (ЕОБХ, 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 като важно да се разшири този
подход, за да се обърне внимание на всички аспекти на благосъстоянието на животните по
време на транспорт.

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 подобри 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 държави-членки. Екипи, съставени от академични
партньори от две държави по видове ("Duo Countries"), поеха водеща роля.






Овце: Испания и Румъния
Птици: Гърция и Франция
Свине: Италия и Франция
Коне: Италия и Холандия
Говеда: Обединеното кралство и Франция
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Академичните
партньори
идентифицираха
практики,
които
са
на
ниво
действащо
законодателство на ЕС ("Добри практики") и
практики, които се стремят повече ("По-добри
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 подобри 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.
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.
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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.
Фермери
Производители на
превозни средства
Търговци на животни
Превозвачи
Кланици
Официални
ветеринарни лекари
Учени
Организации за
защита на животните
Общо

Овце
3

Птици
5

Прасета
3

Коне
1

Говеда

2

Общо
12
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

ОКато 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 най-критичните
аспекти на пътуването или най-уязвимите категории
животни. Свързани с настоящия протокол за свинете,
бяха произведени 4 информационни таблици:
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
Ръководствата за добри практики имат за цел да подобрят хуманното отношение към
животните по време на транспортирането им, като предоставят практически инструменти,
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за да отговорят на изискванията на Регламента и да предложат практики, които надхвърлят
законодателството.
Транспортът е стресова ситуация за животните. В това ръководство са изброени
практики, целящи да подпомогнат предприемачите за повишаване качеството на транспорта
на животни в съответствие с Регламента, като по този начин ограничават стреса на животните
и насърчават хуманното отношение към тях.
Подобни ръководства с добри практики са разработени за коне, говеда, птици и овце.
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.

0.3 Основни рискове за хуманното отношение към
прасетата по време на транспорт
Опасностите, които се характеризират като сериозни за транспортираните свине,
включват: неадекватна вентилация, недостатъчно пространство, продължителност на
транспорта, липса на достатъчно вода по време на транспортиране, неправилно боравене по
време на товарене, лоша годност преди транспортиране, въвеждане на патогени преди и по
време на транспортиране и неподходящо прилагане на почивка периоди по време на
транспортирането. Признава се, че добрата подготовка и планиране са предпоставки за
свеждане до минимум на опасностите. Освен това е необходима адекватна компетентност за
планиране и подготовка, както и за обработка и транспортиране на животните. Глава 1.2
разглежда необходимите компетенции и обучение.
Прасетата се чувстват по-спокойни и по-малко стресирани, когато се държат от
персонала, който разбира потребностите и поведението на свинете. Добре обучените
работници могат да натоварват и разтоварват прасетата в относително кратко време без
стрес, като по този начин намаляват риска от нараняване, подхлъзване и падане. В
допълнение, доброто управление има положителен ефект върху качеството на трупа и
месото. Поради това добрите ръководители не само съзнават теоретичните изисквания,
свързани с транспорта, но също така имат добри практически познания за поведението на
свинете и начина, по който отговарят на хората. Това ръководство предоставя някои
предложения за това в глава 3.3 Обработване по време на натоварване.
Някои рискове, свързани с хуманното отношение към животните, са пряко свързани с
категорията свине, които трябва да бъдат транспортирани, тъй като разликите в възрастта,
пола и размера могат да бъдат свързани с различни потребности в областта на хуманното
отношение. Прасенцата непосредствено след отбиването имат тегло от 5 или 6 кг. Те са
относително слаби и чувствителни към ниски температури. По-възрастните прасенца с тегло
25-35 кг са по-силни и по-способни да се справят с дълги пътувания в сравнение с помалките, но не така добре, както завършилите своето развитие. Бракуваните свине и нерези
също изискват специално внимание: причината, поради която те се изпращат за клане, често
е свързана със здравословни проблеми като куцота, наранявания или болести.
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Независимо от категорията животни, свинете са по-способни да се справят със стреса
при транспортиране, ако се третират подходящо при натоварване. Те трябва да бъдат в
добро здраве и да се групират предварително в спокойни условия. Непознатите свине не
трябва да се смесват в камиона, за да се избегне агресията и нараняванията. Глава 2.4.1
разглежда Годност за пътуване.
Пътуването трябва да бъде възможно най-кратко, но продължителността на
пътуването винаги може да бъде повлияна от непредвидени обстоятелства като
задръствания, злополуки или аварии на камиона.
Климатът в превозното средство трябва да остане на приемливо ниво по време на
цялото пътуване. По-специално температурата и влажността оказват дълбоко въздействие
върху благосъстоянието на свинете, тъй като прасетата не могат да потят и да изгубят
топлина по този начин. Ето защо е от съществено значение движещите се, както и спрелите
автомобили да имат добър температурен контрол. Предизвикателството да се избегне
топлинен стрес е още по-голямо, ако допустимите пространства са на минимално
изискваното ниво. Глава 2.3.2 разглежда регулирането на климата в превозното средство.
Свинете трябва да могат да пият вода по всяко време в периода на пътуването.
Времето за гладуване преди клането трябва да бъде планиран внимателно във връзка с
очакваната продължителност на пътуването. Глава 4.5 Изисквания за водата и фуражите се
занимава с тези въпроси. За да избегнете риска от гадене и повръщане, транспортното
средство трябва да се движи внимателно, без рязко спиране и ускоряване, особено по завоите
и кръгово движение. Свинете, които се разболяват по време на транспорта, могат да се
нуждаят от ветеринарна помощ и/или евтаназия (виж глава 4.4 Грижи за болни или наранени
животни).
По време на дълги пътувания животните се уморяват и се изискват периоди на
почивка. Глава 6 се занимава с контролни пунктове и други места, където се разтоварват
животни, където те трябва да се настанят удобно с подходяща плътност, в добри
температурни условия и да им се осигурят храна и вода, според очаквания период на
гладуване.
Тези и няколко други рискове са разгледани в това ръководство за добри практики.

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 годност за пътуване (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 почивка, както и изискванията за
храна и вода на животните. Тези препоръки се основават на дългогодишния опит или
задълбочени изследвания, които са идентифицирали рисковете за благосъстоянието, свързани
с отклонения от тези съвети: ако пространствените квоти са твърде ниски, животните може да
нямат достъп до вода, да бъдат по-лесно наранени и да не могат да почиват; ако те не починат
достатъчно, 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 на камиона или
управлението и обработването на животните от страна на операторите) не гарантират
непременно добро благосъстояние: те просто предлагат съвети, за да се увеличат
стр. | 9

максимално шансовете за хуманно отношение към животните. Ефектите на условията влияят
на благосъстоянието на животните, но се влияят и от други фактори (препоръчителни), с
които си взаимодействат. Очевидни примери са интерактивните ефекти на влажността и
температурата на околната среда: ако е твърде горещо, тогава е желателно животните се
навлажняват, но ако е много студено, тогава животните трябва да са 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. Обаче, ако пътуването е гладко и при оптимални условия за животните,
ползите от разтоварването ще бъдат много по-ниски, и в тези случаи 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 и операторите 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 включвани дълго време 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 уредите за отчитане на температурата, за да видят дали
вентилацията е адекватна: те ще наблюдават животните за признаци на падане или треперене.
Те не оценяват умората по продължителността на пътуването, а от гледна точка на
поведението на животните.
Мерките, основани 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
въздейства 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 се знае как животните са преживели транспорта. Знанието ще помогне на
превозвача (и другите, които се занимават с животните) да подобри условията по време на
следващото пътуване с друга пратка.
Таблица 0.2: За да се постигне "добър" транспорт по отношение хуманното отношение към
свинете, следните инструменти за МБЖ следва да се използват като инструменти за
мониторинг.
Мерки основани
на животните
Смърт при
пристигането
Смърт по време
на почивката
Тежка куцота
или
неподвижност

Описание
Смъртта се установява по прекратяване на дишането и липсата на
пулс (сърдечен арест). Всички животни, които са намерени мъртви на
пода в камиона или умират по време на разтоварването, се считат за
мъртви животни
Някои от разтоварените прасета, са намерени мъртви в помещенията
за почивка
Куцотата представлява анормалност при движение и е по-очевидна,
когато животното е в движение. Това се дължи на намалената
способност да се използват един или повече крайници по нормален
начин.
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Подхлъзване
Падане
Намаляване на
движението
Връщане назад
Активирана
терморегулация

Лошо състояние
на тялото

Чистота

Болни прасета

Кашлица

Едно животно се счита за неподвижно, когато не може да се изправи
или не може да остане право, без чужда помощ.
Плъзгане е налице, когато прасето показва временна загуба на
равновесие, без друга част от тялото, освен краката, докосва земята
Случай на падане има, когато прасето показва загуба на равновесие, и
друга част на тялото (освен краката) влезе в допир с пода
Прасето показва нежелание да се движи, когато в продължение наймалко 2 секунди след последното движение, не движи тялото или не
премества главата
Когато се наблюдава разтоварването, връщането назад има когато
прасето, намиращо се в зоната за разтоварване, завърти тялото си и се
обърне с лице към камиона
По време на разтоварването активираната терморегулация се
проявява чрез треперене или задух. Възникването на двата феномена
се наблюдава при разтоварване.
Треперенето се определя като бавна и неравномерна вибрация на
всяка част на тялото или на тялото като цяло. Задухът се дефинира
като дишане на къси интервали, с отворена уста
Визуално се инспектират костите на гръбнакът и бедрената кост на
прасетата, които се оценяват, като се има предвид колко видими са.
Акцентът на тази мярка е върху някои твърде слаби животни.
Животните с видими костите на гръбнака и бедрената кост ще бъдат
оценени като твърде слаби
Животните се оценяват за наличие на оборски тор/изпражнения върху
тялото им на три степенна скала. Оценителят трябва да има свободен
изглед на всяка страна на тялото на животното. За всеки резултат се
прилагат следните стандарти:
Подрастващи и израснали прасета: 0 - по-малко от 20% от
повърхността на тялото е замърсена; 1 - повече от 20%, но по-малко
от 50% от повърхността на тялото е замърсена; 2 - над 50% от
повърхността на тялото е замърсена.
Свине: 0 - по-малко от 10% от повърхността на тялото е замърсена; 110% -30% от повърхността на тялото е замърсена; 2 - повече от 30%
от повърхността на тялото е замърсена
Животните/боксовете се изследват за следните симптоми на
заболяване:
- тежко и затруднено дишане, дали гърдите се издигат и спадат с
всяко дихателно движение? Ако е „Да“, животното се счита за случай
на затруднено дишане.
- излизане на вътрешната лигавица на ректума? (животните трябва да
бъдат изследвани отзад) Ако е „Да ", животното се счита за случай на
пролапсус на ректума.
- в бокса има течен тор (по-течна консистенция от нормалното)?
Ако отговорът е "Да", в бокса вероятно има животни с разстройство
(чревно разстройство) и се брои като бокс с диария
Кашлицата се определя като внезапно и шумно експулсивно
издишване на въздух от белите дробове
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Рани по тялото
(повърхностни)

Кожните увреждания могат да се проявят като лезии (повърхностно
нарушаване на епидермиса) или рани (проникване до мускулната
тъкан). Тези увреждания могат да се определят като драскотини или
кръгли лезии.

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 шестте 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
съкратени в "по-добри практики" в документа.
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
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документ, които може да се нуждаят от точно описание, за да се избегне объркване. Когато е
уместно, те са взети от Регламента.
Събирателен център

Придружител
Развъдни свине и
нерези
Компетентни органи
Контролен пункт

Бракувани свине и
нерези
Прасета за угояване
Пътуване
Гледачи
Продължителни
пътувания
Навигационни
системи

Официален
ветеринарен лекар
Организатор

Място на отпътуване

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 благосъстоянието на
животните, които придружава по време на пътуване
Млади животни за отглеждане
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
Възрастни прасета за размножаване, предназначени за кланица
Прасе над 10 седмици, предназначено за 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
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
най-малко 48 часа преди отпътуването;
Следователно,
събирателните
центрове,
одобрени
в
съответствие с ветеринарното законодателство на Общността,
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Местоназначение
Превозвач
Неотбити прасета
Превозно средство
Отбито прасе

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
Всяко физическо или юридическо лице, което транспортира
животни за своя сметка или за сметка на трета страна
Прасе от раждането до отбиването
Средство за транспорт, оборудвано с колела, които се задвижват
или теглят
Прасе от отбиване до възраст 10 седмици
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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 по-дълги 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 помощници, 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:
 транспортиране на животни,
 физиология на животните (по-специално потребности от храна и вода),
 поведението на животните и концепцията за стреса,
 практически аспекти на боравенето с животни,
 влиянието на поведението при шофиране върху благосъстоянието на транспортираните
животни и върху качеството на месото,
 спешна 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
компроментиране 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
стр. | 15

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.
9. Категориите животни в рамките на вида са посочени върху видовете (например
прасенца, свине майки, прасета за угояване).
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
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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 свинете 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-низшестоящия.
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

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,
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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 социално-осигурителните разпоредби,
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
стр. | 18

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 собствениците,
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, поене,
подновяване и подмяна на постелката, инспекция и мониторинг на животните и определяне
на лицата, отговорни за всяка задача. СОП се актуализират непрекъснато в съответствие с
новите препоръки и/или насоки.
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2. Планиране и подготовка на пътуването
2.1 Въведение
Добрата подготовка и планиране на транспортирането на свине 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 свинете 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;
 избор на транспортното дружество и на транспортното средство (например тип I или
II) и/или кораб в зависимост от продължителността на пътуването и метеорологичните
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условия, брой и категории животни, т.е. животни за разплод, нерези и женски прасета или
прасета за угояване, прасенца,
 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
Таблица 2.1 Максимален срок на пътуване, разрешен от Регламента.
Основен стандарт на превозното средство
Свине

8

Основен стандарт на превозното средство
Неотбити прасенца

8

Повишен стандарт на превозното средство
24
(трябва да имат постоянен достъп до вода)
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.

2.2.1 Продължителност на пътуването
Продължителността на пътуването трябва да бъде оценена внимателно и да включва
планираните почивки и спирки на контролните пунктове. Като се вземе предвид
продължителността на пътуването, трябва да се избере правилният тип превозно средство и
неговото оборудване.
Добри практики за естеството и продължителността на пътуването
26. Организаторът на транспорта избира транспортното дружество според своята
компетентност, одобрява средствата, способностите, опита, капацитета и наличните
придружители и водачи.
27 Организаторът на транспорта определя точно времето на пътуване в съгласие с
транспортното дружество. То трябва да включва картата на маршрута, спиранията за почивка
на водача и спиране на контролните пунктове по време на дълги пътувания. Той трябва да
избере маршрута, за да сведе до минимум общата дължина на пътуването.
28. Превозвачът трябва да избере превозното средство според типа и броя на животните,
които ще бъдат транспортирани, и продължителността на пътуването (оборудване за камиони
съгласно разрешение тип I или II).
29. От съществено значение е ясната и ефективна комуникация между превозвача и
местата за товарене и разтоварване. Това трябва да включва телефонна или електронна
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комуникация с фермите, контролните пунктове, пазарите и кланиците по време на
планирането на пътуването, за да се потвърдят договореностите и изискванията и между
водача (шофьорите) и всички останали агенти по време на фазата /пътуването.
30. 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 контролен пункт по маршрута, който е посочен в раздел 1 от дневника на
пътуването. Тази процедура е част от проверките, извършени от компетентния орган преди
дълги пътувания.
31. Продължителността на прекъсванията на пътуването трябва да бъде достатъчно
дълго, за да се проверят животните за признаци на влошено здравословно състояние или
благосъстояние и да се проверят системите за хранене и поене, за да се гарантира наличието
на адекватно снабдяване.
32. Трябва да допуска спиране за третиране на отделни животни, ако това се изисква
след инспекция.
По-добри практики за естеството и продължителността на пътуването
33. Планирайте товаренето и транспортирането така, че животните да могат да бъдат
разтоварени незабавно на местоназначението.
34. Осигурете пряка комуникация между водачите и персонала на местоназначението
относно отговорностите.
35. Трябва да се обърне внимание на въздействието на температурните условия
(топлина и студ) и влажността при всички пътувания (дълги, стандартни или кратки).
Трябва да се използват подходящи стратегии за всички видове пътувания, за да се сведе до
минимум рискът от термичен стрес.
o Избягвайте да пътувате в по-горещите части на деня, като планирате пътуването, за
да се възползвате от по-хладните условия през нощта.
o Планирайте кратки и дълги пътувания, за да избегнете известни забавяния като пътни
работи и отклонения.
32. Организаторът на транспорта трябва да гарантира, че всички необходими
документи (напр. манипулации на животните, товарителници, информация за контакт при
извънредни ситуации) са в наличност, в съответствие с разпоредбите, но също така трябва да
предостави своевременно цялата документация на превозвача, непосредствено след
зареждането.
33. Организаторът на транспорта трябва да избягва пътнотранспортния трафик в
градските зони.
34. Организаторът на транспорта трябва да прецени времето, прекарано в камион,
натоварен на плавателен съд, като време за пътуване, а не като прекъсване.

2.2.2 Планове за непредвидени 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
обучават 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
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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.).

Фигура 2.1 Структурата на плана за действие в извънредни ситуации, от Практическите
насоки за оценка на годността за транспортиране на свине (UECBV et al, 2016).
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Добри практики по отношение на плановете за извънредни ситуации
39. 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
годни и в безопасност и да гарантира, че времето за пътуване е сведено до минимум.
40. 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.
41. 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).
42. 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.
43 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.
44. При извънредни ситуации планът за действие в извънредни ситуации се активира от
водача и/или превозвача, който е наясно с извънредната ситуация.
45. Планът за действие в извънредни ситуации следва да включва следните елементи:
а) Решава как да се организира постоянен контакт между превозвача и водача/ите,
б) Решения как да се гарантира контакт с властите (полиция/ветеринарни лекари),
в) Списък с телефонни номера за контакт на всички участващи страни, включително
телефонния номер на застрахователното дружество за прасетата,
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.
46. 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 кланичен
работник, компетентен за хуманно убиване на място по време на пътуването или на
местоназначението.
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47. Може да присъстват само на шофьори или придружители, които имат свидетелство
за правоспособност и са получили специално обучение в областта на спешната помощ при
животните, при пострадали животни по време на транспортиране.
48. За прасенца, в случай на повреда на двигателя, организирайте друг камион за
презареждане.
По-добри практики по отношение на процедурите за извънредни ситуации
49. Следва да се изготви план за действие при извънредни ситуации и да се въведе за
кратки превози до 8 часа.
50. 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;
51.Превозвачът трябва непрекъснато да наблюдава комфорта и състоянието на
животните по време на всяко закъснение. За прасета и свинете за клане, по време на всяко
закъснение водачът трябва да провери свинете за признаци на задух, за да предприеме
подходящи коригиращи действия
52.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
53.На превозните средства следва да се предвиди разпоредба за удобен и прост
авариен достъп, за да се улесни проверката на свинете и да се окаже помощ на нуждаещите
се животни.
54.Аварийните процедури се проверяват периодично и се обсъждат с персонала чрез
вътрешни одити и при необходимост се изменят.
55.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.
56. 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.
57. За прасенца, изложени на риск от топлинен стрес при условия на слаба влажност,
водата трябва да се пръска по пода на транспортното средство.
58. В случай на повреда на двигателя при транспортиране на прасенца трябва да има
авариен генератор - така че вентилаторите да могат да се движат и температурата, въздушният
поток и кислородът да се контролират.
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2.3 Транспортни средства
Проектирането, поддръжката, подготовката и експлоатацията на превозните средства са
ключови фактори за гарантиране на високите стандарти за здравето на животните и хуманното
отношение към тях по време на транспортирането. Основният риск за хуманното отношение
към животните е представен от физическата среда на превозното средство, по-специално
свързана с топлинната среда. Ето защо е жизненоважно да се гарантира, че вентилационните
режими са ефективни при поддържане на вътрешни условия, които не само отговарят на
законовите изисквания, но и са близки до термичния оптимум за животните. Адекватните и
подходящи вентилационни системи са от съществено значение, тъй като по време на
пътувания с всякаква продължителност климатичните условия могат да се променят, което
води до налагането на различни топлинни натоварвания върху транспортираните животни.
Сезонните разлики в атмосферните условия също ще представляват риск от термичен стрес.
При продължителни пътувания, при които животните могат да се придвижват през
климатични зони, рискът от термичен стрес се увеличава. Механичната вентилация трябва да
отстрани топлината и влагата, за да осигури среда, при която рискът от топлинно натоварване
е сведен до минимум. Проектирането и експлоатацията на такива системи следва да се
основава на разбиране на изискванията на животните в допълнение към спецификациите,
предвидени в действащото законодателство. От съществено значение е да се разберат
принципите на горните и долните критични температури и термонеутралните зони, за да
се осигури ефективно определяне на изискванията за вентилация и оперативните стратегии.
Други фактори, включително влажността, също могат да повлияят на допустимия
температурен диапазон.
Системите за вентилация са свободни или принудителни системи. Свободните
вентилационни системи са често срещани при превозните средства, използвани за кратки (помалко от 8 часа) пътувания, докато принудителните системи са изискване за превозни
средства при продължително пътуване. Съгласно Регламента минималният дебит на въздуха
на вентилаторите не трябва да бъде по-нисък от 60 m3/h на 100 kg живо тегло. Ефикасността
на системите за принудителна вентилация става особено важна по отношение на транспорта
от Северна Европа до средиземноморските региони и горещия им климат. Например, често
спиране поради трафик или граничен контрол в горещ климат може да доведе до загряване на
интериора на автомобила, което води до топлинен стрес за добитъка. Вентилацията е важна и
за ограничаване на концентрациите на амоняк от фекалиите и урината, и на въглеродния
диоксид от остатъчните газове от автомобила.
Лошото фиксиране също може да засегне хуманното отношение към животните.
Прекалените вибрации могат да доведат до симптоми, вариращи от гадене до мускулна умора.
Неплъзгащите подови повърхности са от съществено значение за предотвратяване на
падането.
Нехлъзгавите подови повърхности са от съществено значение за предотвратяване на
падането по време на транспортиране, както и по време на товаренето и разтоварването.
Постелъчният материал помага за това. Той трябва да е сух, с висока способност да поема
течности. Достатъчното количество постеля позволява повече комфорт и улеснява почивките
на животните.
Учените препоръчват освен законно необходимите параметри да се наблюдават и
параметри като относителна влажност, вибрации и общо натоварване, които осигуряват
допълнителна информация за оценяване на благосъстоянието по време на транспортиране.
Обаче, голяма част от оборудването (например, за измерване на относителната влажност) все
стр. | 26

още не е достатъчно здрава или достатъчно точна за рутинно приложение в търговския
транспорт. Автоматичният контрол на механичната вентилация чрез контролирана
температура на система за контрол е технически осъществим и нови данни сочат, че това би
било от полза при превоза на животни.

2.3.1 Проектиране и поддръжка на превозните средства
Удобството на свинете по време на транспортирането е силно зависимо от
конструкцията на превозното средство и от начина на шофиране, както и от качеството на
избрания път; прасетата вероятно ще бъдат нестабилни, несигурни и уплашени, ако подовете
на платформата са хлъзгави и не са еднакви и камионът изведнъж променя посоката и
скоростта. Това може да накара прасето да падне на пода, да се изплъзне отстрани на
преградата, да удари на възможни остри ръбове от конструкцията на камиона или дори да
падне от отворената врата на камиона и да бъде изложено на последващ страх, болка и
наранявания.
В случай, че едно прасе се изтощи или е леко пострадало по време на пътуването, то ще
се опита да намери изолирано пространство, далеч от други съперници, за да се опита да се
възстанови.
Животните също се нуждаят от пространство и светлина, за да се чувстват уверени в
заобикалящата ги среда, когато ги манипулират и се преместват в и от камиона.
Прасетата по-добре да се справят с топлинния стрес по време на транспортирането, ако
им се осигури лесен достъп до поилки, за да не страдат от жажда и/или да се конкурират с
другите за използваните съоръжения.
Основните рискови фактори, свързани с дизайна на превозните средства, са:
o Недостатъчна широчина или височина на вратата или контейнера (риск от нараняване
и за качество на въздуха),
o Неадекватна структура на стените (остри издатини, остри ъгли, отворени страни, къси
страни) и на вратата (риск от нараняване и кървене);
o Неправилни прегради между отделенията (риск от нараняване и болка),
o Неадекватно осветление (риск от нараняване и страх);
o Недостатъчно оборудване за поене (риск от конкуренция, битки, рани, жажда и
топлинен стрес);
o Неподходящ дизайн на покрива на контейнера (риск от нараняване, подхлъзване и
падане, вентилация и качество на въздуха),
o Неадекватно състояние на пода, като дупки и релеф (риск от нараняване, трудности
при натоварването на свинете, подхлъзване и падане);
o Неадекватна повърхност на пода (твърде хлъзгав, прекалено груб) в автомобила (риск
от страх, наранявания и подхлъзване и падане).
При равни условия ефектът от дизайна и съоръженията на транспортните средства ще
стане по-очевиден, тъй като транспортните разстояния се увеличават и климатичните
условия стават по-крайни, независимо дали време е много студено или много горещо.
Добри практики за проектиране и поддръжка на превозни средства
59. Камионите трябва да бъдат оборудвани със съоръжения за товарене и разтоварване,
които да са съвместими с (раз) товарното оборудване на местата на отпътуване и
местоназначение. Например, ако всички ферми и места за местоназначение са оборудвани с
натоварващ док и рампа на нивото на прасенцата, задната товарна рампа (и) на
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транспортното средство трябва да бъде оборудвана само с неподвижни задни врати и има
хидравлично или механично повдигнати платформи в транспортното средство ( напр. 2 или
3 нива).
60. В случай, че местата не са оборудвани с рампа за товарене и прасетата или свинете
се натоварват от нивото на земята, за прасенцата камионът трябва да бъде оборудван с
платформа за товарене (хидравличен или механичен асансьор). Платформата за повдигане
трябва да бъде оборудвана с парапет, за да се предотврати изпадането или излизането на
животните по време на товаренето и разтоварването.
61. Международен превозвач, който работи във всички райони на Европа, трябва да
оборудва камионите с повдигащи се платформи, свързани с хидравлична или механична
обща платформа за всеки етаж на камиона.
62. Разделителните стени трябва да бъдат проектирани така, че животните да не могат
да прескачат и/или да преминават в други отделения.
63. Транспортното средство трябва да бъде оборудвано със средства за отделяне на
слабите и слабо наранени животни от другите прасета.
64. Всички превозни средства трябва да бъдат оборудвани с подвижни платформи и с
рампа със странична защита, тъй като в случай на авария по време на пътния транспорт
може да се наложи да се прехвърлят животните от едно превозно средство в друго. Без
подходяща рампа това е невъзможно. Ако рампата е подвижна и се съхранява под
автомобила, тя може да се използва както за камион, така и за ремарке.
65. Трябва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати навлизането на
отработени газове в зоната, заета от животните.
66. В помещенията с животните трябва да се осигури осветление, което е достатъчно за
безопасно натоварване и разтоварване и да позволява инспекция и грижи за животните по
време на транспортирането им.
67. Страничните отвори в отделението за животни трябва да могат да се затварят, за да
се предпазят прасетата от студ и дъжд.
68. За храненето с биберони трябва се осигури 1 биберон на всеки 10-12 прасета.
69. Височината на поилките трябва да бъде максимум 30 cm или 50 cm, съответно
за отбити прасенца и за угояване/възрастни прасета.
70. Постоянният воден поток към поилки бибероните за прасетата за угояване трябва да
се проверява преди и след дълги пътувания.
71. Преди транспортирането на животните трябва да се проверява типа налягане.
72. Окачването трябва да се поддържа добре, за да се намалят вибрациите, намалявайки
стреса на животните.
73. Температурните сензори в превозните средства при продължителен транспорт
трябва да бъдат поставени поне на 80 cm до един метър над пода, за да се осигури правилно
измерване.
74. Водачът трябва да може да наблюдава температурата в помещението на камиона и /
или чрез система за предупреждение по време на продължителен транспорт.
По-добри практики за проектиране и поддръжка на превозни средства:
75. Превозвачът трябва да използва контролен списък, за да контролира
съответствието на превозното средство с минималните изисквания за очаквания транспорт
преди товаренето.
76. Връзката между товарната клетка и шасито трябва да бъде проектирана така, че да
сведе до минимум вибрациите.
77. Водните устройства трябва да бъдат инсталирани от двете страни на
транспортното средство, за да осигурят достъп на всички животни.
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78. Трябва да е възможно да се наблюдават животните по всяко време извън
превозното средство, напр. чрез отваряне на страничните капаци или задните врати, без
възможността свинете да избягат.

2.3.2 Регулиране на средата в превозното средство
(температурен контрол)
Липсата на вентилация може да повиши както температурата, така и влажността в
камиона, с отрицателни последствия като загуба на тегло, заболяване или дори смърт на
свинете. Той може също така да увеличи концентрациите на амоняк, които могат да повлияят
на дишането при животни. Системите за вентилация са особено подходящи при горещо
време, когато свинете понижават телесната си температура чрез увеличаване честотата на
дишането. Правилната вентилационна система трябва да има достатъчно големи
вентилационни отвори, преминаващи през цялата дължина на превозното средство на
височина на животното. Неадекватната вентилация по време на транспортирането
значително увеличава смъртността.
Добри практики по отношение на регулирането на околната среда
79. Височината на платформата трябва да бъде съответна на живото тегло на прасето,
съгласно таблица 2.1. Ограниченията за живо тегло се приемат с толеранс от 5%.
Таблица 2.2 Височина на палубата на добра практика при различни живо тегло на свине
Височина на платформата
45 см
62 см
70 см
88 см
100 см

Живо тегло
< 10 kг
10-25 кг
50–70 kг
100-120 kг
>120 kг

80. Използването на душове, пръскачки или запръскващи системи се препоръчва,
когато температурата е над 25°С, за да се охладят животните. Страничните капаци на
транспортното средство трябва да са отворени, за да се избегне висока влажност в него.
81. Системите за вентилация на напълно оборудвани камиони трябва да работят при
всякакви температури, докато транспортното средство стои неподвижно или се движи
(законно изискване за дълги превози) и температурата на животните трябва да бъде измерима
в кабината.
По-добри практики относно регулирането на околната среда
82. Вентилационният капацитет трябва да бъде най-малко 60 m3/ч/100 кг тегло на
прасето дори при кратки пътувания (за пътуване над 8 часа това е законово изискване).
83. Правилното функциониране на вентилационните устройства, душове и пръскачки
трябва да се проверява ежедневно.

2.3.3 Пространствено разположение
Прасетата в превозното средство трябва да бъдат снабдени с достатъчно място, за да
могат да стоят в балансирано положение и да лежат удобно. Абсолютните минимални
допустими пространства се определят от физическите размери на животните, но това само по
себе си не е достатъчно. Изискванията за пространството също така се определят от
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способността на животните да се регулират температурата си ефективно и от условия на
околната среда като температура и влажност. На прасетата трябва да им бъде предоставено
достатъчно място, за да си легнат. Ако животните трябва да бъдат напоени и нахранени на
превозното средство, те ще се нуждаят от повече пространство. Пространствените квоти също
може да са по-големи, ако превозните средства са неподвижни за продължителни периоди, за
да се гарантира адекватна вентилация.
Добри практики по отношение на пространството:
84. Трябва да се изготви план за натоварване. Изискванията за допустимост на
пространството зависят от средното живо тегло на прасетата и тяхната еднородност, както и
от необходимостта да се събират в групи с познати или подходящи животни от същия размер.
Трябва да се обърне внимание на наличието на прасета с аномалии, които трябва да се държат
отделно от другите прасета.
По-добри практики по отношение на космоса:
85. Минималната площ на всяко прасе трябва да бъде в зависимост от максималното
живо тегло, представена в Таблица 2.2, която се основава на практическия опит.
Таблица 2.3 Насоки за пространствените квоти.
Максимално живо
тегло [кg/животно]
6
10
15
20
25
30
35
40
45

Минимална площ
на пода
[m²/животно]
0.07
0.11
0.12
0.14
0.18
0.21
0.23
0.26
0.28

Максимално живо
тегло [кg/животно]
50
60
70
80
90
100
110
120
около 120

Минимална площ
на пода
[m²/животно]
0.30
0.35
0.37
0.40
0.43
0.45
0.50
0.55
0.70

2.4 Подготовка, свързана с животните
Има няколко аспекта на етапа на подготовка, свързана с животните, които са
предназначени за транспортиране. Те са предназначени да посрещнат основните рискове,
посочени в параграф 0.2, и целят да избегнат:
o Прекалено дългото време за товарене, което може да бъде особено стресиращо при
горещи климатични условия и при неподвижен камион, при който вентилацията е критична,
o Слабата пригодност на прасетата да пътуват, които могат да се влошат по време на
транспортирането и да станат драматични и да причинят страдание на животните.

2.4.1 Подготовка на животните и оборудването
Когато свинете се изваждат от боксовете, където са прекарали по-голямата част от
живота си, за да бъдат натоварени на камион, те вероятно изпитват страх и страдание.
Коридорът, товарният док, рампата и отделението на камиона са непознати среди, които
изискват време за настройка. Въпреки, че изследванията показват, че излагането на прасета
на предварително обработване може значително да намали реакциите, свързани със стреса
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при обработката преди транспортирането, "тренираните свине" обикновено не се считат за
практични.
По причини, свързани с биологичната сигурност, все по-често придвижването на
прасетата във временно стопанство става далеч от основното стадо, преди товаренето им
върху транспортното средство. Това намалява значително разпространението на патогени
чрез шофьора и транспортното средство. От гледна точка на хуманното отношение към
животните е важно тези временни съоръжения да отговарят на нуждите на свинете. Водата
трябва да бъде свободно достъпна, а количеството предлагана храна трябва да бъде
достатъчно, за да се избегне изтощаването и студовия стрес (EFSA, 2011).
Добри практики при подготовката на животни и оборудване
86. Проверете преди (раз) натоварването съоръженията за натоварване и
разтоварване и навесите (врати, светлина, вентилация, чистота и качество на пода), за да се
ограничи рискът от подхлъзване, препъване или нараняване на прасетата.
По-добри практики за подготовка на животни и оборудване
87. Свинете трябва да бъдат подбрани и идентифицирани с маркери преди
пристигането на транспортното средство, за да се избегнат ненужни забавяния.
88. Прасетата за транспортиране трябва да бъдат преместени във временни боксове до
товарния кей преди пристигането на камиона. Това ще намали времето за зареждане, стреса
и смъртността по време на товаренето и транспортирането.
89. Достъпът до питейна вода трябва да бъде осигурен в боксовете чрез лесно
почистващи се поилки.
90. Водата, устройствата за пръскане или принудителната вентилация трябва да се
използват в горещ климат, в помещенията, където се държат свинете, за да се охладят.
91. Прасетата за угояване не трябва да се държат гладни повече от 24 часа преди
клането. Гладуването трябва да започне от 10 до 12 часа преди товаренето в случай на
транспорт за по-малко от 8 часа или 5 часа преди продължителен транспорт над 8 часа.
Таблица 2.3 илюстрира тази практика.
Таблица 2.4 Препоръчителен период на гладуване преди натоварване на камиона
Продължителност на
<8 часа
>8 часа
транспрорта
Прасета за клане
Минимум от 10 to 12 часа
Минимум 5 часа
Прасета (отбити и
Минимум 5 часа
Минимум 5 часа
неотбити прасенца)
Бракувани свине и нерези
Минимум от 5 до 12 часа
Минимум 5 часа
Прасета за развъждане
Минимум 5 часа
Минимум 5 часа

2.4.2 Годност за пътуване
Рисковете по отношение на хуманното отношение по време на транспорт са по-големи за
животните, които са наранени или болни. Слабите свине имат по-малък шанс да се
дистанцират от агресията и е по-вероятно да загубят равновесие поради внезапни спирания
или ускорения или промени в посоката на превозното средство. Поради тази причина е
изключително важно всички животни да бъдат проверени преди натоварването, за да се
определи годността за транспортиране. Проверката трябва да включва задълбочена оценка
на мерките, основани на животните, свързани със здравето и благосъстоянието на животните
(вж. 0.3 Мерки базирани на животните). Това ще намали риска животните, изпратени за
транспортиране, да не преживеят пътуването или да страдат от сериозни проблеми, свързани с
благосъстоянието.
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Добри практики за годност за пътуване
Насоките, специално свързани с годността за транспорт, наскоро бяха одобрени от
консорциум от заинтересовани страни в документ, озаглавен "Практически насоки за оценка
на годността за транспортиране на свине" (UECBV et al., 2016). По-долу са някои от
препоръките от този документ, които трябва да се спазват:
92. Животните не трябва да се транспортират, ако са:
• Не могат да се движат или да се поддържат равновесие
• Поява на респираторен дистрес
• Пролапсус (органи, изпаднали от тялото)
• Променливо и продължително кървене
• В късна бременност или току-що родили
93. Животното, показващо следните признаци, трябва да бъде допълнително
изследвано и да бъде взето решение „Да пътува“ / „Да не пътува“, основаващо се на
вероятността от болка и стрес по време на пътуването:
o Трудност при придвижване;
o Куцота (малка или сериозна);
o Херния (незначителна или сериозна);
o Хапане на опашката (незначително или сериозно);
о Подуване;
o Кожни увреждания;
о Рани;
o Необичайни изтечения;
о Диария;
o Затруднения с дишането;
o Опасни животни;
o Животни със зрителни увреждания;
По-добри практики за годност за пътуване
94. Животните, които са бременни, не трябва да бъдат в последната трета от
бременността, когато се транспортират.
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3. Обработване и натоварване на животните
3.1 Въведение
Зареждането започва, когато първото прасе излиза от помещението или бокса на
стопанство, събирателния център или контролния пункт и се придвижва към превозното
средство и завършва, когато всички прасета са в превозното средство. Товаренето е едно от
най-стресовите състояния за прасета и има физически, както и психологически елементи.
Физическите въздействия са свързани например с агресия, ако се прегрупира, умора и
потенциални наранявания, дължащи се на разстоянията, които трябва да се преминат, и
препятствия в бокса или коридора. Психологическият стрес се проявява, защото животните
са принудени да напуснат позната среда, която често се обработват от непознат за тях
персонал.
Двата основни фактора за намаляване на стреса, които трябва да се вземат предвид при
натоварването, са:
o Проектирането на фермерските съоръжения и конструкцията на рампата на
превозното средство,
o Обработката на животните.

3.2 Товаро-разтоварни съоръжения
Лошият дизайн на съоръженията за товарене и разтоварване увеличава риска от
подхлъзване, падане, наранявания и увреждания и допълнителен стрес при натоварване на
животните, което води до ниско качество на месото и икономически загуби. Проектирането на
платформи и товарни рампи трябва да улеснява товаренето и разтоварването с минимални
дистрес и синини при животните. Трябва например, да се избягват стръмни рампи за
товарене. Тези рампи увеличат сърдечния ритъм при свинете: колкото по-стръмно е рампата,
толкова по-висока е сърдечната честота на животните. Стръмната рампа може също да
причини поведение като вокализация, отказ за движение, дефекация, уриниране, подхлъзване
и бягане. Практиките, които ще поддържат добри съоръжения за товарене, са изброени подолу.
Добри практики, свързани с товарните съоръжения
93. Наклонът на натоварващата рампа трябва да има максимален ъгъл от 20 °, което се
равнява на 36,4 cm височина / 1 m дължина. Виж Фигура 3.1. Фигура 3.2 показва пример
на конструкция, която позволява спокойно и системно зареждане на прасета.

Фигура 3.1 Помощ за изчисляване на ъгъла на рампата: h трябва да бъде максимум 36,4 cm
при 1m.
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Фигура 3.2 Използването на правилния ъгъл на рампата за натоварване и неплъзгащите
се подови настилки намалява хлъзгането и падането и улеснява операциите за гладко
натоварване.
96. Не трябва да има разминаване между системата за товарене на транспортното
средство и бетоновата платформа на кея за натоварване на фермата, тъй като това увеличава
риска от нараняване и фрактури.
97. Преносимите или регулируеми рампи трябва да бъдат оборудвани с устройства за
закрепване, които да предотвратяват движението на рампата по време на товаренето и
разтоварването.
98. Подът трябва да е устойчив на плъзгане и неговият състав трябва да гарантира, че
изпражненията и урината имат ограничен ефект върху хлъзгането.
99. Продължителността на времето за товарене трябва да бъде възможно найкратко, за да се ограничи стреса при свинете, наранявания, свързани загуби на качество на
месото и смъртност.
100. В отделението и в товарната зона трябва да има подходящ източник на светлина
и да може да работи през цялото времетраене на целия етап на зареждане с изключен
двигател на транспортното средство.
101. Посоката на светлината при товаренето и разтоварването трябва да е отзад до
предната част на животните.
102. По време на товаренето/разтоварването животните не трябва да се движат от посветлите до по-тъмните области, като се избягва контраста на светлината като сенки.
103. В случай на ярки лампи трябва да се използва капак, за да се намали светлината.
104. Фигури 3.3 и 3.4 дават примери за рампи за натоварване, съответстващи на
добрите практики.
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Фигура 3.3 Проектиране на добри практики на съоръженията за товарене.

Фигура 3.4 Корпус на твърд бетон за товарене във фермата, който може да улесни
товаренето.
По-добри практики, свързани с товарните съоръжения
96. Рампата трябва да е твърда и да не се огъва, докато животните се движат по нея, тъй
като те могат да откажат да я използват.
97. Площите за движение на камионите между входа (на ферми, събирателни центрове,
контролни пунктове, кланици), площи за товарене и разтоварване и паркиране трябва да
бъдат планирани в съответствие с максималния размер на камионите, ремаркетата и
полуремаркетата и радиуса им на извивката (Фигура 3.5).
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Фигура 3.5 Радиус на извивката на различните типове камиони за животни.

3.3 Обработване по време на натоварването
Важно е да се разберат ефектите, които човешките взаимодействия оказват върху
свинете и поведението им. Намеренията на човека не винаги се разбират от свинята и това
може да създаде страх и отрицателна реакция към персонала. Този страх може да бъде
намален: прасетата, които са имали редовни, положителни взаимодействия с хората,
обикновено ще бъдат по-малко плашливи и по-лесни за обработване. Неспокойството на
прасето е нежелано от гледна точка на обработващия: по-трудно е да се преместват
стресирани животни, тъй като те могат да се стреснат или да се опитат да избягат от стадото
или помещението.
Неправилното боравене и транспортиране на свинете е голям проблем, който намалява
печалбата, пред който е изправена свиневъдната индустрия. Доказателство за неправилна
обработка и/или транспортиране е загубата на кланични трупове поради това, че
натъртванията трябва да бъдат изрязани, или защото месото е с понижено качество (бледо,
меко и ексудативно месо или тъмно, твърдо и сухо (DFD)). Електрическите устени са силно
отблъскващи за прасетата и увеличават сърдечния ритъм с коефициент 1,5. Те са свързани и
с повишено ниво на увреждане на кланичните трупове (SCAHAW, 2002).
Операциите по товарене и разтоварване трябва да се извършват по спокоен начин от
опитни работници, които разбират принципите на "зоната на бягство" на животното
(Фигура 3.6).
„Зоната за бягство“ или предпазната зона е пространството около животното, където
то се чувства в безопасност. Ако животното се обърне в отговор на наближаващ човек,
това означава, че лицето е влязло в зоната на бягство. Точката на равновесие обикновено е
на рамото на животното: всички видове животни ще се придвижат напред, ако стопанинът
стои зад точката на равновесие. Те ще се отдръпнат, ако стопанинът стои пред тази точка.
Действителният размер на „зоната на бягство“ зависи от всяко животно. Може да се
постигне сближаване чрез приближаване към животното и отбелязване на разстоянието,
когато животното се премества.
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Фигура 3.6 Спокойното боравене, което използва естественото поведение на животните и
"зоната на бягство", ускорява операциите по натоварване, подобрява хуманното отношение
към животните и намалява икономическите загуби, причинени от наранявания и
кръвонасядания.
Друго нещо, което трябва да знаете, е, че свинете имат широкоъгълно зрение и могат да
виждат навсякъде около себе си. Въпреки това, те имат сляпа точка точно зад тях. Ако
манипулиращият застане с тази точка, животните могат да станат нервни, тъй като не могат
да видят какво се случва. Затова обработващите работници трябва винаги да се опитват да
избегнат това "сляпа точка" при приближаването си. Виж Фигура 3.7.

Фигура 3.7. Полето на видимост и „зоната на бягство“ при свинете
107. Времето и стресът, свързани със прегрупирането и натоварването, трябва да се
намалят във възможно най-голяма степен и да се приложи период на почивка между двете
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операции. Продължителността на фазата на товарене не трябва да надвишава тридесет
минути между първото и последното прасе, което влиза в транспортното средство.
108. Полово зрелите свине и нерези трябва да се обработват отделно и да се
транспортират в отделни помещения.
109. Трябва да се използват коридори с твърди стени. Извитите коридори ще подобрят
движението на животните, защото не са в състояние да наблюдават след завоя, за да видят
пречките.
110. Трябва да се избягват стъпала, стесняване на коридора и завои под прав ъгъл.
111. Животните ще бъдат забавени от наличието на предмети по стените по протежение
на пътя (дрехи, престилки и пластмасови торби), решетки на канали или кофи за събиране на
вода и неестествени цветове на подовете. Те трябва да бъдат премахнати преди започване
на придвижването.
112. Свинете са социални животни и те са по-малко стресирани в компанията на
познати животни. Поради това те трябва да се обработват в група, за да се намали стреса и
да се улесни движението.
113. Слухът на прасета е добре развит и те са чувствителни към високо степенни
звуци, като викове, метални звуци и свирки. Тези звуци трябва да се избягват, за да се
намали стреса, но може да се използва като помощ при преместване на нежелаещи да се
движат животни.
114. Свинете са чувствителни към ярка светлина и им отнемат няколко минути, за да
се адаптират към промените в светлината, например когато излизат от дневна светлина до
тъмнина в камиона. Те могат да бъдат спрени от светлината, отразяваща рампата на камиона
или някое ярко метално оборудване. Затова е необходимо да се избягват контрасти, или ако
това не е възможно, да се даде време на животните да се адаптират.
115. За да се намали зрителното поле на свинете и възможността за бързо връщане, при
преместването на прасета трябва да се използва сортиращо платно или панел.
116. Ако животно спре и откаже да продължи, трябва да се приложи следната
процедура:
• да се държите спокойно и да се остави животното да се успокои
• проверете дали животното не е болно, ранено или неспособно за транспортиране.
Ако е така, отстранете го от платформата и решете какво действие ще предприемете
• проверявайте за каквито и да било препятствия по пътя и ги отстранявайте.
Проверете за контрастни светлини и регулирайте съответно осветлението. Ако всичко това
не е възможно, позволете на животното да свикне с препятствието
• за да насърчите прасетата да се движат напред, използвайте следните инструменти
или подобни устройства, но само към една ясна зона напред (Фигура 3.8):
o пластмасова дрънкалка или кречетало;
o флаг от найлон;
o пластмасова лента;
117. Ударът с ръка или с пръчка трябва да се избягва и никога да не се прилага върху
определена чувствителна част от тялото, напр. около очите и гениталиите, корема или
краката.
118. Не бива да се използва електрически устен, освен като последна опция, и само ако
пътят напред е безпрепятствен. Шоковете не трябва да се използват многократно, ако
животното не отговори. Електрическите уреди не трябва да се използват при болни или
наранени свине.
стр. | 38

По-добри практики при работа при товарене и разтоварване
119. Свинете трябва да могат да се движат на рампата за товарене при нормална
скорост на ходене. По-високите скорости ще доведат до загуба на равновесие, подхлъзване
и падане.
120. Всяко отвличане на вниманието в начина на придвижване, като например вериги
за преобръщане, подвижна пластмасови или люлеещи се въжета или други движещи се
предмети, трябва да бъдат премахнати.
121. Шумът трябва да бъде ограничен до минимално ниво. По време на товарене и
разтоварване трябва да се избягват викане или крясъци.
122. Електрическите остени не трябва да се използват изобщо за придвижване на
животни.
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4. Пътуване
4.1 Въведение
Колкото по-дълго е пътуването, толкова по-голям е рискът от негативно влияние върху
благосъстоянието на животните. Съществуват четири основни аспекта на транспорта на
животни, които имат нарастващо въздействие върху благосъстоянието, тъй като
продължителността се увеличава. Те се отнасят до физиологичното състояние на животното,
хранене и поене, почивка и топлинна среда. Ако животните са годни, добре подготвени да
пътуват и пътуването е планирано добре, те вероятно ще пристигнат в местоназначение в
добра социална държава и ще могат бързо да се възстановят след разтоварване и сравнително
кратко време за почивка.

4.2 Шофиране
Водачите играят една от най-важните роли в транспорта на животни. Обикновено те
трябва да поемат изцяло отговорност за благосъстоянието на животните по пътя. Как
шофьорите оперират с превозните средства, колко време прекарват в проверки за хуманно
отношение към животните и колко добре са подготвени за справяне с извънредни ситуации,
оказва значително влияние върху резултата от всяка доставка на транспортирани животни.
Докато се намират на движещо се превозно средство, всички животни се борят да
поддържат равновесие и да избягват контакта с други животни. Ако не се осигури плавно
шофиране, те могат да се провалят в това усилие. Освен това грубото шофиране оказва
отрицателно въздействие върху хуманното отношение към животните и ще увеличи също
наложения стрес и риска от нараняване на животните. Основните нарушения на
благосъстоянието, свързани с качеството на шофиране, включват загуба на равновесие. При
свинете това е стресов фактор, свързан с транспорта, тъй като неправилното шофиране ги
принуждават непрекъснато да променят положението на тялото си, за да поддържат
равновесие и да избягнат падане.
Съществува пряка връзка между шофьорските умения, степента на стрес върху
добитъка и рентабилността на транспортния бизнес. Гладкото, равномерно шофиране
позволява на животните да се отпуснат за по-дълго време при пътуване, отколкото
грубото, неравномерно шофиране. Научните изследвания показаха, че твърдият стил на
шофиране не само увеличава измеримия стрес върху транспортираните животни, но също
така значително намалява качеството на месото. Изчислено е, че има разлика от 20% в
горивната ефективност между шофиране по равен път при неравномерни скорости до 100
км/ч, в сравнение с еднаквото, с контролирана безопасна скорост от 80 км / ч. Ако се
натъкнете на по-бавен шофьор по път, който няма възможности за изпреварване,
отпуснете се и вземете постоянно темпо, вместо да се рискувате в ситуация, която не
контролирате.
Принципите за поведение на пътя за превозни средства и тежкотоварни автомобили и
способността на животните да бъде бъдат устойчиви, са същите. Водачът обаче има пълен
контрол над превозното средство, но само частичен контрол върху животното. Шофьорите
компенсират тази частична липса на контрол, като прилагат познания за това как животните
ще се държат при определени условия. Транспортираните животни прилагат по-голям натиск
върху краката си, отколкото товарът върху гумите на превозното средство, и те ще полагат
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усилия, за да останат на краката си. Колкото повече усилия полагат, толкова по-голям е
стресът.
Гладкото спиране помага на животните да стоят изправени с минимални усилия. Рязкото
спиране води до повече стрес, което може да доведе до лошо благосъстояние, а от друга
страна води до лошо качество на месото.
Добри практики преди и по време на шофиране
123. Водачите трябва да разпознават трудните условия, при които работят. На пътя има
много малко шофьори, за които се изискват повече умения, отколкото тези, които
транспортират животни. Превозвачите на живи животни имат превозно средство с висок
център на тежестта и товар, който е жив и не е вързан.
124. Избягвайте рязкото спиране.
125. Опитайте се да използвате постоянна дроселова клапа.
126. Проверете дали спирачките и спирачните системи са правилно настроени.
127. Използвайте прекъсвача или забавящо устройство на двигателя, ако има такова.
128. Монтирайте автоматична антиблокировка на спирачната система.
129. Въпреки че има строги графици, които трябва да бъдат спазени, водачите трябва да се
обадят, ако срещнат проблеми на пътя, вместо да стресират животните, да форсират
превозното средство и самите себе си.
130. Водачите, които спазват следните процедури, ще помогнат да се осигури
пристигането на фуражите в добро състояние:
а) Тръгвайте плавно и избягвайте рязкото спиране. Рязкото тръгване и спиране,
прекалено бързото завиване и т.н. ще влошат състоянието на животните.
б) Поддържайте в движение превозните средства за превоз на животни, особено при
горещо време.Това ще поддържа постоянен въздушен поток, който ще помогне да се охладят
животните и да се предотврати натрупването на газове от животинските екскременти.
в) Планирайте периодични спирания по време на транспортирането, за да проверите
състоянието на животните. (Дали има нещо обезпокояващо? Дали има заболели? Изглеждат
ли болни, дали не е твърде студено или има прегряване?).
г) Да се правят инспекции за сигурността на превозното средство и проверка на
животните по време на спиране. Уверете се, че товарните прегради са на място и сте сигурни,
че вратите на ремаркето са добре затворени, а постеля е достатъчно.
д) Бъдете готови да вземате решения или да получите бързи инструкции за това как да се
грижите за животните в зависимост от променящите се метеорологични условия.
По-добри практики в управлението
Качеството на шофиране трябва да се следи и записва, като се използват акселерометри,
монтирани в превозните средства.
131. Водачите трябва да се опитат да сведат до минимум времето, през което всяко
ремарке, съдържащо животни, остава без надзор, особено когато има възможен или
съществен риск за хуманното отношение към животните.
132. Водачите трябва да избягват трафика по време на движение, доколкото това е
възможно.
133. Водачите трябва да гарантират, че по време на пътни проверки получават
приоритет пред други превозни средства. Приоритет трябва да бъде постигнат в интерес на
хуманното отношение към животните.
134. Водачите трябва да поискат предимство в случай на закъснения, причинени от
аварии.
135. Трябва да се извършва рутинно одитиране на транспортните средства и практики на
превозвачите, като се разглежда дали:
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а) водачът знае аварийните планове и ги има в кабината си;
б) ремаркето е в добро състояние (страни, подови настилки, рампи и врати);
в) водачът тръгва в рамките на 15 минути след натоварването на животните;
г) водачът знае плана за натоварването и настаняване;
д) има достатъчно вода за поене на животните;
е) водачът има способността да регулира вентилацията на ремаркето по време на
пътуването, ако е необходимо;
ж) поведението на свинете се проверява по време на периодите на почивка (например,
респираторни проблеми, задух и т.н.).

4.3 Температурен контрол
Прасета, транспортирани за продължителен период от време, могат да издържат на
продължително излагане на екстремна топлина или студ или да издържат на радикални
климатични промени, които увеличават транспортния стрес. През горещия сезон скоростите
на вентилация трябва да бъдат високи, за да се поддържа температурата в термо-неутралната
зона на животните. Качеството на въздуха не трябва да бъде проблем поради високите
скорости на въздушния поток. През студения сезон скоростите на вентилация ще бъдат пониски (за да се поддържа термо-неутрална температура) и качеството на въздуха вероятно
ще се влоши. По време на пътуването водачът трябва да е нащрек, за да забележи възникнали
проблеми, които засяга животните, да инспектира свинете, както се изисква и да предприеме
съответни действия. За да се постигне това, е за предпочитане да се извършват чести
проверки по време на пътуването, особено при дълги пътувания. Топлинната адекватност в
транспортното средство може да бъде оценена чрез установяване на задух при животните
(което показва, че температурата е твърде висока). Това може да се наблюдава и при
претоварване или лоша вентилация в транспортното средство. Скупчването на свинете
показва, че на животните им е студено.
Добри практики за контрол на климата
136. Когато автомобила се движи, въздухът се преминава отзад към предната част.
Активната (механична) вентилация е по-ефективна от пасивната вентилация - особено
при спрели автомобили. В горещо време избягвайте паркирането на пряка слънчева светлина
за продължителни периоди от време. Ако е възможно, паркирайте пасивно вентилирани
превозни средства под прав ъгъл спрямо посоката на вятъра с достатъчно отворени отвори,
за да оптимизирате движението на въздуха през контейнера.
137. Докато животните се намират на превозно средство, трябва винаги да има
достатъчно вентилация.
138. Никога не оставяйте ремарке/полуремарке с животни в него без работеща
вентилация и придружител наблизо.
139. При високи температурни условия се препоръчва да се сведе до минимум броя на
спиранията. В противен случай, когато е възможно, ремаркето трябва да бъде паркирано в
зона, която осигурява сянка и позволява бриз да премине през страните на ремаркето и
рампата за товарене трябва да бъде отворена (фигура 4.1). Не паркирайте в близост до други
превозни средства, поради възможността за намален въздушен поток и повишен риск от
предаване на болести.
140. Времето и особено температурните условия трябва да се вземат предвид при
непредвидени спирания или при паркиране на автомобила, включително избор на места за
паркиране или места за почивка на водача.
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Фигура 4.1 При горещо време камионите трябва да бъдат паркирани на сянка, като
страничните капаци или капаци са напълно отворени, за да се позволи свободното движение
на въздуха вътре в отделението за прасета. Вентилационната система, която трябва да е
налична в камиони за превоз на дълги разстояния, трябва винаги да се активира по време на
спирания.
По-добри практики за контрол на климата
141. Водачите трябва да гарантират, че вентилацията е подходяща през ЦЯЛОТО
време, за да се поддържат подходящи температурни условия и качество на въздуха в
превозното средство / ремаркето.
142. Поведението на животните и пространственото разпределение в контейнера
трябва да се наблюдават и всяко ненормално поведение, свързано с неадекватна вентилация,
се отчита и записва.
143. Когато животните показват признаци на прекомерно излагане на вредни газове като
отоци около очите, изтечения от носа и кашлица, повръщане, нарушения на очите /зрението,
всички действия за подобряване на ситуацията, които се предприемат, като се оптимизира
вентилацията или по друг начин се осигурят по-ниски нива на вредни газове, трябва да се
документират.
144. В студено време, коригиращите действия, които трябва да се прилагат, когато
животните показват признаци на прекалено охлаждане, включват (виж също Фигура 4.2):
• Намаляване на площта, ако животните имат повече от позволения минимум (например,
разплодни животни),
• Осигуряване на допълнителна постеля или изолация,
• Увеличаване защитата за животни от атмосферните влияния в превозното средство,
• Забавете пътуването до повишаване на температурата,
• Защитете животните от вятър при студено време чрез регулиране на капаците или
прозорци и използването на защитни листове, като се спазват общите изисквания за
вентилация,
• Ограничете движението на въздуха през камионите, като използвате страничните
капаци, за да блокирате частично движението на въздуха през ремаркета. Внимавайте в
поддържането на подходяща вентилация,
• Съхранявайте животните възможно най-сухи. Транспортирането на мокри животни
може да причини смърт от течения,
• Предпазвайте животните от продължително излагане на студени дъжд и сняг. Това
може да бъде смъртоносно за животните,
• Използвайте предварително затоплени чрез нагреватели, преди натоварването, превозни
средства, особено за млади животни,
• Предотвратете замръзването на поилките и/или други източници на вода чрез
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използване на нагреватели или добавяне на смеси (търговски достъпни) като глицерин и
глюкоза към водата за пиене.

Фигура 4.2 При студено време свинете могат да се стресират. Графиката показва как
намаляването на отварянето на страничните клапи позволява бързо повишаване на
температурата в движещия се камион. Други корективни действия за редуциране на стреса
включват: намаляване на отварянето на вентилационните клапани от страната на вятъра и
отваряне от другата страна по време на спирания; добавяне на допълнителни предпазни
екрани, ако има такива, за защита на прасетата от вятър или леден дъжд.
145. В горещо време животните трябва да бъдат инспектирани при всяка възможност за
признаци на топлинен стрес. Корективните действия, които трябва да се прилагат, когато
животните показват признаци на прекалено затопляне, включват:
• Увеличаване на пространството с най-малко 30% - решение, което трябва да бъде взето
преди началото на фактическото натоварване и отчитайки по-високия риск от загуба на
баланс;
• Осигуряване на водни или електролитни разтвори;
• Увеличаване на вентилацията;
• Използване на превозни средства, контролиращи климата (вж. Фигура 4.3);
• Забавете пътуването, докато температурите се понижават, напр. през нощта;
• Осигурявайте питейна вода на животните възможно най-често;
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Фигура 4.3 Автомобилите с автоматично управление на климата позволяват по-лесно и поточно регулиране на параметрите на температурата и вентилацията в отделението за животни.

4.4 Грижа за болните и наранени животни
Животните трябва да бъдат транспортирани по такъв начин, че всяко животно да може
да бъде наблюдавано по време на пътуването, за да се гарантира тяхната безопасност и добро
благосъстояние. Директните наблюдения по време на спиранията са важни, но видеозаписите
на отделенията за животни също могат да помогнат.
Както е посочено в глава 0.3 Мерки, базирани на животните, няколко показателя са
полезни за идентифициране на стресови ситуации.
• Напрегнати животни, вокализиране и боеве по време на пътуването или при спиране
(например наличие на свине под другите, стъпкани прасета);
• Използването на пространството (в горещо състояние прасетата използват цялото
пространство, в студено време животните се скупчват, вижте и фигура 4.4) и позата на
свинете (ходене, стоене, сън);
• Кашляне (при спиране);
• Задух при екстремно горещо време: ясен индикатор за топлинен стрес (виж Фигура 4.5);
• Оценка на годността на животните при пристигането им (вж. Глава 2.4.2 относно
годността за пътуване);
• Чистотата на прасетата по време на пътуването, включително наличие на кръв, пяна в
устата и диария.
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Фигура 4.4 Ако свинете са скупчени, те показват признаци на стрес от студ. Корективните
действия включват намаляване на отворите и регулиране на вътрешната температура или
използване на повече постепъчен материал (например дървени стърготини), за да се увеличи
изолацията на пода.

Фигура 4.5 Задух при свине, показват признаци на топлинен стрес. Корективните
действия включват незабавно отваряне на всички странични капаци, включване на
механична вентилация, ако има такава, и пръскане на вода.
Добри практики
146. Водачът трябва да предприеме подходящи действия по отношение на болни и
наранени животни по време на пътуването. Те са описани в Таблица 4.1.
Таблица 4.1 Действия, необходими за справяне с неблагоприятните ефекти, свързани с
лошото здраве или лошото благосъстояние
Неблагоприятни
ефекти
Глад

Наблюдаване

Действие/Предпазна мярка

Загуба на тегло (при
продължителни пътувания

Храненето на прасетата в камиона по време
на транспортиране не се препоръчва, тъй
като те страдат от морска болест. Периодът
на гладуване в стопанството преди
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Дехидратация
Липса
комфорт
почивка

на
при

Екстремна жажда,
набръчкана кожа,
зачервени лигавици
Мръсни прасета.
Животните стоят през
цялото време и не лягат

Лоша
вентилация

Необичайна
хипервентилация на свине
с отворена уста и учестено
дишане

Топлинен стрес

Задух

Студов стрес

Треперене, промяна цвета на
кожата

Изтощение

Апатия, нежелание да се
движи, прострация, колапс,
смъртност
Прострация,
колапс,
смъртност, изтечения от
очите, абнормално дишане,
диария, кръв във фекалиите
Слабост, нежелание да се
движи, неправилна поза на
тялото, кожни увреждания,
подути стави и крака
Плъзгане и падане

Заболяване

Нараняване
болка
Внимателно
движение

и

натоварването трябва да се адаптира в
зависимост от планираната продължителност
на пътуването, за да се избегне прекомерен
глад и загуба на тегло (вж. също раздел
2.4.1).
Свинете трябва да имат постоянен достъп до
вода по време на пътуването. Осигурете
свежа, не твърде студена вода.
Постеля.
Регулирайте размера на бокса според броя на
транспортираните прасета.
Адаптирайте вентилацията чрез регулиране
на принудителната вентилация и/или на
входа на страничните капаци.
Проверете
вентилацията,
осигурете
достатъчно
вентилация
за
прасетата,
проверете вътрешната температура.
Отворете всички странични капаци и
включете механичната вентилация, ако има
такава.
Избягвайте спиране на транспортното
средство на горещо място (например, на
слънчево място)
Незабавно отворете всички странични капаци
и включете механичната вентилация, ако има
такава.
Може да се изисква разпръскване на вода при
много горещи условия, за да се охладят
свинете в камиона.
Намалете отварянето и контролирайте
температурата вътре. Използвайте повече
постелъчен материал (например стърготини)
по време на студения период, за да увеличите
изолацията на пода при контакт с прасетата
Потърсете ветеринарна помощ
Потърсете ветеринарна помощ

Потърсете ветеринарна помощ. Опитайте се
да изолирате увреденото (ите) животно (и), в
противен случай ги разтоварете
Осигурете сцепление на подовата настилка
на камиона, рампата и/или коридора с
платформата за почивка.
Намалете наклона на рампата колкото е
възможно повече (вж. също точка 3.2).
Товарната рампа трябва да бъде на една и
съща височина като първия етаж на камиона.
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Страх

Издаване
на
звуци,
връщане назад, намаляване
на движението

Изолация
или
смесен дистрес
Морска болест

Кожни
увреждания,
драскотини
Свинете лесно се напрягат
и могат да повръщат и
умират по време на
транспортиране

Съберете прасетата на групи и им оставете
достатъчно време, за да се движат безопасно
Действайте спокойно.
Проверете ориентацията на светлината при
разтоварване (вж. също точка 3.2).
Групите свине трябва да се поддържат
постоянни по време на натоварването.
Избягвайте
смесването
на
непознати
животни.
Необходим е период на гладуване преди
натоварване и транспортиране (минимум 6
до 12 часа от периода на гладуване преди
зареждане на фермата е обичайна практика,
но
трябва
да
се
адаптира
към
продължителността на пътуването)

4.5 Изисквания за хранене и поене
Водата е необходима за избягване на обезводняването и загубата на тегло в
транспортното средство. По време на транспортиране в транспортното средство не се дава
фураж, за да се избегне гадене и повръщане. При много дълги пътувания прасетата се хранят
в контролни пунктове след 24 часа транспортиране.
Система за подаване на вода в превозните средства за дълги пътувания е необходима, за
да се избегне жаждата, дехидратацията и загубата на тегло. На контролните пунктове
свинете могат да си почиват, да се хранят и поят, за да възстановят достатъчно енергията си,
за да продължат пътуването.
Добри практики по интервали за почивка, вода и фураж
146. По санитарни причини, прасетата за разплод трябва да се хранят на контролни
пунктове със познати фуражи, донесени от дома им.
147. Уверете се, че прасетата могат да намерят водата, докато са в камиона.
148. Водоснабдяването се проверява поне веднъж дневно и поне два пъти дневно в
горещо или много студено време, за да се гарантира, че изискванията на свинете могат да
бъдат удовлетворени.

4.6 Спешни случаи
Спешните 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. да се получи ветеринарна помощ.
По-добри практики
146. В случай на механична повреда на камиона, трябва да се определи естеството 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 бъдат направени договорености за друг камион. Многобройни фактори трябва да
бъдат взети под внимание, когато се определя колко дълго могат да бъдат оставени прасетата
на неподвижно ремарке:
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 Времето (например прасетата ще се справят добре в ремаркето в продължение на
четири часа при хладно, с ниска влажност време. При екстремни летни горещини и влажност
те ще изпитват топлинен стрес доста бързо),
 Годността на животните,
 Възрастта на животните,
 Времето от последното хранене и поене,
 Местоположението на закъснението (напр. селски район или магистрала),
 Времето през деня,
 Безопасността на животните на място.
147. В случай на авария превозвачът трябва:
а. Да се обади се на националния номер за спешни случаи при пътнотранспортно
произшествие, ако аварията се случи на обществено място или ако спешната помощ е
необходима при инцидент във фермата. Информиране на оператора за:
 Местоположението на произшествието,
 Фактът, че имате животни на камиона,
 Състоянието на всички разпръснати животни,
 Всички известни опасности.
б. Поставете аварийни предупредителни устройства в рамките на 10 минути след
произшествието
в. Обадете се на посочения фирмен контакт. Ако фирмата има списък за контакти при
инциденти, следвайте списъка. В противен случай информирайте диспечера за
местонахождението на произшествието, ако има наранявания, за състоянието на животните,
положението на ремаркето, броя участващи превозни средства и ако все още са на място.
г. Обадете се на други определени контакти според фирмения протокол. Те могат да се
използват, но не се ограничават до застрахователните компании за товара, превозното
средство и местоназначението, като им предоставите същата информация.
д. Ако камионът и/или ремаркето са повредени и не могат да се движат, преминете към
точка „г“.
е. Ако повредата е малка, ремаркето е изправено и няма наранявания, направете снимки
и запишете имената и адресите на други замесени лица и свидетели.
ж. Съберете всички разпръснати прасета от пътя в район, който е далеч от трафика.
146. Свинете, които са наранени по време на транспортирането, трябва да бъдат убити
по хуманен начин, за да се предотврати по-нататъшна болка или дистрес. Това е особено
необходимо, когато има вероятност да има неприемливо закъснение при лечението и от
източника на болката, когато тя е нелечима или когато транспортирането на животното
значително ще влоши състоянието му. Ветеринарният лекар трябва да бъде призован да
вземе решението и да убие животното хуманно.

5. Разтоварване на животните
5.1 Въведение
Разтоварването започва с пристигането на камиона в зоната за разтоварване на
крайното местоназначение и завършва, когато всички животни са разтоварени на
платформата или в помещението. Това е важна фаза от транспортния процес и е стресова
ситуация за животните, поради бързите промени в тяхната близка околна среда.
Свинете често пристигат стресирани и уморени в контролния пункт или на крайната си цел.
стр. | 49

Дизайнът на зоната за разтоварване, както и уменията на персонала за справяне трябва да
спомогнат за намаляване на стреса възможно най-много.
Зоните за разтоварване трябва да бъдат обезопасени и да осигуряват широк, ясен и
прав път от превозното средство до помещението за настаняване и трябва да има достатъчно
персонал за разтоварване на прасетата веднага след пристигането на транспортното средство.
Както при товаренето, опциите, които намаляват ъгъла на рампите, ще намалят
стреса и риска от нараняване на прасетата.
Движенията на малки групи прасета са по-удобни в сравнение с големите групи, тъй
като водачът може да достигне до всички прасета в групата с по-малко затруднения:
благосъстоянието е по-добро, ако отделенията не се зареждат едно по едно. Противно на
очакванията, използването на електрически остени увеличава времето, необходимо за
разтоварване на превозното средство, в сравнение със спокойното разтоварване на
животните без насилие. По-добре е да използвате леки пръчки за задвижване.
По време на разтоварването прасетата трябва да се наблюдават внимателно, за да
се провери общото им състояние и за наличието на признаци на страдание и/или
увредено здравословно състояние. Мерките, базирани на животните, са апатия, сълзящи
очи, треска, учестено дишане, анормална поза, неподвижност, промяна цвета на кожата,
умора, нежелание за движение и трудно поддържане на равновесие. За допълнителна
информация относно съответните мерки, основани на животните, вж. Глава 0.3.

5.2 Проектиране на зоната за разтоварване
Зоните за разтоварване трябва да бъдат сигурни и да осигуряват широк, ясен и прав път
от превозното средство към помещенията. Добрите и по-добри практики, свързани с
проектирането на съоръжения за разтоварване на свине, са описани в параграф 3.2.
Добри практики
153. Зоната за разтоварване не трябва да бъде наклонена, нито хлъзгава и да осигурява
безопасността на животните.
По-добри практики
154. Броят на разтоварващите рампи в кланицата трябва да отчита скоростта, с която
животните се колят. Вижте Таблица 5.1.
Таблица 5.1 Брой на рампите за разтоварване във връзка с производителността на
кланицата
Брой прасета/ часове
в кланицата
Минимален брой на
рампите

<200

400

600

800

1400

2

4

6

8

14

155. За малките товарни автомобили трябва да се използва специална рампа с намален
ъгъл на наклона.
156. Навесите към помещенията трябва да имат подова настилка и да са оборудвани с
душове или устройства за разпръскване на вода.
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5.3 Грижа за животните при разтоварване
Разтоварването на свинете може да им причини сериозен стрес и дискомфорт. Важно е
да се прояви особено внимание към животните, особено когато са претърпели наранявания по
време на транспортирането.
Добри практики в грижите по време на разтоварване
157. Животните трябва да се проверяват, за да видят, че са годни и не са били наранени
по време на пътуването.
158. Животните трябва да имат достъп до храна и вода, освен в случаите, когато те се
разтоварват в кланица, за да бъдат убити в кратък срок.
159. Водачът на превозно средство трябва да е сигурен, че районът, в който е
разтоварил прасетата, е сигурен и те няма да избягат след като ги остави (това е особено
важно, ако няма човек, който да получава животните на местоназначението),
160. Водачът трябва да гарантира, че всички съответни документи са оставени с
животните на мястото на пристигане.
161. В кланиците условията за хуманно отношение към всяка пратка животни се
оценяват систематично от служителя, отговарящ за хуманното отношение към
животните, или от лице, което се контактува директно със служителя по хуманното
отношение към животните при пристигането, за да определи приоритетите, по-специално като
определи кои животни се нуждаят от специфично отношение и от съответните мерки, които
трябва да бъдат предприети.
162. Когато е необходимо спешно да се убиват свине, това се извършва бързо,
безопасно и хуманно.
163. Животните, които трябва да бъдат заклани в резултат на наранявания или болести,
открити при разтоварването, следва да се извършват от квалифициран персонал и по
методи за умъртвяване, определени в Регламент 1099/2009.
164. Персоналът, участващ в клането и свързаните с него операции, и служителят,
отговарящ за хуманното отношение към животните, предоставят удостоверение за
компетентност.
165. Ако не е сигурно, че прасето е умряло, трябва незабавно да се използва одобрен
метод, за да се гарантира смъртта по бърз и хуманен начин. Ако е необходимо, трябва да се
използва обезкървяване или друга техника, за да се осигури смърт на свине в безсъзнание.
По-добри практики по отношение на грижите след разтоварването
166. След пътуването водачът трябва да предостави обратна връзка относно
хуманното отношение към свинете към изпращача на свинете.
167. Хуманното убиване трябва да се извършва в присъствието на минимален брой хора,
за да избегнат разстройването на животните.
168. Прасетата трябва да се манипулират внимателно и да бъдат подходящо
манипулирани, така че да не бъдат излишно затруднени или стресирани по време на клането.
Когато свинете се движат, те трябва да манипулират в група или стадо.

5.4 Почистване и дезинфекция на превозните средства
след разтоварването
Мерките за биологична сигурност са необходими, за да се предотврати
разпространението на болести. Необходимо е да се почиства превозното средство, тъй като
стресът по време на транспортирането може да засегне имунната система на животните и да ги
направи по-чувствителни към болести.
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Добри практики за почистване и дезинфекция на камиони
169. Камионите трябва да се почистват непосредствено след разтоварването и преди
да влязат в паркинга за нощувка.
170. Преди почистване и дезинфекция, замърсената постеля трябва да бъде отстранена
и пренесена в съоръжението за третиране на тора или в зоната за съхранение на оборския тор.
Транспортното средство трябва да се почисти, за предпочитане с топла вода с високо налягане
(> 70 бара).
171. По време на почистването операторът трябва да носи защитно водоустойчиво
облекло.
172. Бариерите на стените и отделенията, които са чисти, но все още мокри, трябва да се
дезинфекцират с помощта на разрешени дезинфекционни продукти.
173. В зоната за почистване и дезинфекция трябва да има достатъчно топла и студена
вода за почистване на максималния брой камиони, които могат да бъдат там всеки ден.
174. Почистващите и дезинфекционните зони трябва да бъдат свободни от препятствия
около транспортното средство в рамките на периметър от 2 метра. Осветлението трябва да е
на разположение през нощта.
175. На нивото на почистваните предмети трябва да се осигурят 400 лукса.
176. Всички уреди за миене и продукти трябва да бъдат безопасно съхранявани и
защитени от атмосферни влияния.
177. Първо трябва да бъдат почистени горните платформи.
178. Водачът трябва да води отчет за всяко почистване/дезинфекция, посочвайки
търговското наименование на използвания дезинфектант и дозите.
По-добри практики за почистване и дезинфекция на камиони
179. Водачът трябва да има достъп до списък на районите за почистване и
дезинфекция в Европа, включително условията за ползване, работното време, наличието на
прясна вода и прясна слама.
180. Пунктовете за измиване на камионите трябва да са с дължина 25 m, за да могат да се
поставят камиони с наклон от 5 до 7%, за да се оттича отпадъчната вода към съответната
събирателна система.
181. Трябва да има списък за проверка на транспортното средство с основните
точки, необходими за адекватното почистване, включително използвания материал за
постелята, качеството на водата, одобрената програма за почистване и дезинфекция, метода за
проверка, коригиращите мерки, одобрените препарати и дезинфектанти, които се използват.
182. Специално внимание трябва да се обърне на дезинфекцирането на гумите и на
долната част на камиона, особено преди да се приберат обратно в райони/страни с нисък
статус на заболявания.
183. Трябва да има външен асансьор, стенд или платформа, така че горните части на
камиона + покрива да могат да се почистват отвън.
184. В отворените дезинфекционни помещения трябва да има странични защити,
така че замърсяването от камиона да не замърсява околността.
185. Кланицата трябва да има процедура за проверка на: 1) дали водачите прилагат
стандартна оперативната процедура (SOP) за правилно почистване и дезинфекция; 2)
правилното функциониране на всички миялни съоръжения; 3) наличието и наличието на
разрешени продукти за измиване.
186. Броят на зоните за почистване и дезинфекция следва да се адаптира към скоростта на
поточната линията в кланицата съгласно таблица 5.2.
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Таблица 5.2 Брой зони на измиване на камиони във връзка с производителността на
кланицата
Брой прасета/часове
в кланицата
Минимален брой
зони за почистване и
дезинфекция

100-200

200-400

400-600

600-800

1400

2

3

4

5

9

5.5 Спешни случаи
Добри практики
187. Ако животните трябва да останат на контролния пункт, след като транспортното
средство е излязло от пътя, например защото са наранени или не са годни да бъдат
транспортирани, те трябва да се отглеждат в отделна сграда, далеч от зоните за почистване и
дезинфекция. Местните компетентни органи следва да бъдат информирани за наличието на
такива животни. Не трябва да се извършва дезинфекция на помещенията, докато животните са
все още в тях.
188. Камионите с лоша вентилация или други усложнения трябва да получат приоритет
за разтоварване.
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6. Престой в контролните пунктове,
пазарите и събирателните центрове
6.1 Въведение
Когато времето за пътуване надвишава законовия максимум, те трябва да бъдат
разтоварени на официално одобрен контролен пункт.
Максимално допустимото време за пътуване за прасета е 24 часа с толеранс от още
2 часа, за да достигнат крайното местоназначение. Тези допълнителни 2 часа са само по
изключение (например в случаи на задръствания) и не трябва да бъдат включени в
планирането. В края на законово допустимото максимално време за пътуване животните
трябва да достигнат крайното местоназначение и да бъдат разтоварени за клане (в случай на
клане на животни) или за период на почивка от 24 часа, който при текущи пътувания трябва да
се случи на одобрен контролен пункт, преди да продължите пътуването.
Контролните пунктове са съоръжения, които могат да бъдат посещавани и проверявани
от официален ветеринарен лекар и одобрени от компетентните органи въз основа на
изискването за специфични изисквания на ЕС (Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета). 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, на които животните от различни стопанства могат да бъдат продавани и
групирани заедно, за да образуват пратки. Що се отнася до хуманното отношение към
животните и здравето им, 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 настаняването им и персоналът, работещ на контролния пункт, следва да
гарантират, че транспортираните животни получават адекватна грижа в съответствие с техния
статус и ще продължават пътуването си при оптимални условия за хуманно отношение към
тях, включително спазване на ветеринарно-санитарните изисквания и мерките за биологична
сигурност. Следователно, периодите на почивка в контролните пунктове трябва да
осигурят възможност за всички животни да получат почивка, храна и вода на нивото на
техните нужди. Това използването на контролни пунктове е ефективно средство за
подобряване на хуманното отношение към животните и възвръщаемост на доходите за
икономическите 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 транспорта и трябва да бъде посочена в
дневника на пътуването. Списък на контролните длъжности 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 пунктовете за контрол, както и в
събирателните центрове и пазари са свързани с:
o Трансгранично разпространение на инфекциозни заболявания. Рисковете се
дължат на смесването на едно и също място на животни с различен произход не само поради
едновременното присъствие на животните в контролния пост, но и поради лошите процедури
за почистване и дезинфекция между последователните пратки. Европейският Регламент
установява правила и процедури, които се прилагат към списъка със заболявания. Въпреки
това собственикът и персоналът на контролния пункт, превозвачите и официалният
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ветеринарен лекар също трябва да са наясно с възможността за разпространението на болести,
които не фигурират в списъка, и следователно трябва да бъде добре информирани и обучени,
за да открият заболявания, които не фигурират в списъка, както и симптоми или промени в
поведението на животните, които биха могли да насочват към здравословни проблеми.
 Неподходящите/груби/прибързани процедури за разтоварване или натоварване,
могат да причинят стрес и наранявания;
 Недостатъчното пространство и/или размери на помещенията в контролния пункт,
могат да компрометират условията за почивка и да причинят конкуренция и агресивно
поведение между животните;
 Неподходящо хранене и поене, и съоръженията, могат да причинят безпокойство на
животните или здравословни проблеми, дължащи се на глад и/или дехидратация;
Съответните препоръки могат да бъдат намерени в Ръководството за висококачествен
контрол (www.controlpost.eu).
Добри практики по отношение на контролните постове
189. Всички контролни пунктове трябва да имат затворен ден за почистване и
дезинфекция след всеки 6 дни употреба. Добра практика е да се предприеме това по време на
всякакво освобождаване на пунктовете от животни, дори и след по-малко от 6 дни
непрекъсната употреба.
190. Доказателствата за договаряне и за приемане на животните от контролния пункт
трябва да бъде показано на "vet loading" (ветеринарния служител, одобрил пътуването).
191. По време на дълги пътувания се използва само един събирателен център, а всяка
продължителна почивка, изисквана по време на много дълъг пренос, трябва да бъде за 24 часа
на одобрен контролен пункт.

6.2 Настаняване
Условията за настаняване и персоналът, работещ в местата за почивка, трябва да
гарантират, че транспортираните животни получават адекватна грижа в зависимост от техния
статус. Периодът на почивка трябва да осигури възможност за всички животни да получат
достатъчно почивка, храна и вода.
Добри практики за настаняване на животните
192. Температурата и вентилацията трябва да се поддържат в термо-неутралната зона,
която зависи от вида на подовата настилка, нейните изолационни свойства, скоростта на
въздуха, температурата и влажността на въздуха, излъчването и изолацията на сградата.
Таблица 6.1 осигурява термо-неутралната зона за различните категории свине.
Таблица 6.1 Препоръчителни температури в сградата за минимизиране на здравните
проблеми при свинете
Категории животни
Минимална
Максимална
температура
температура
Прасенца< 15 kg
+20°C
+35°C
Подрастващи в края на периода от 16 до 110 kg

+15°C

+30°C

Зрели прасета 111 kg до 160 kg

+10°C

+28°C

193. За да поддържате вътрешната температура над указания минимум, трябва да се
приложи допълнително отопление, ако е необходимо. Ако температурата е по-висока от
указания максимум, трябва да бъдат взети допълнителни мерки за охлаждане на прасетата:
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повече пространство за животно, допълнителни вентилатори за вентилация, водно
разпръскване във връзка с вентилацията.
194. Изолацията на сградата е необходима, за да се запазят помещенията от
замръзване (особено при напълно покрити с плочи). За стените се препоръчват изолационни
материали, за да се избегне прекалено охлаждане на прасенцата.
195. Контролният пункт трябва да има адекватна механична или естествена
вентилация, за да осигури чист въздух и да поддържа възможно най-добрата температура на
околната среда в комфортната зона на животните.
196. Дифузното естествено или подходящо изкуствено осветление трябва да се
осигури по протежение на целия маршрут от (раз) натоварващата зона до зоната за почивка и
обратно. Трябва да се внимава, за да се избегне светлинен контраст, отразяване на
светлината на металното оборудване или високата яркост, тъй като това кара животните да
спрат, а понякога и да се върнат назад.
197. Мобилните бариери могат да се използват за създаване на подгрупи животни.
Бариерите трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да не могат да повредят или
наранят животни, а всички използвани материали да не са токсични, да се почистват и да се
дезинфекцират лесно

6.3 Хранене и поене
По време на транспортирането прасетата нямат достъп до храна, така че е важно те да
могат да пият и да се хранят, когато почиват.
Добри практики за хранене и поливане
198. Минималното количество фураж трябва да бъде на нивото, необходимо за
поддръжка на тялото, както е показано в таблица 6.2. Храната трябва да бъде с хомогенно
качество, за да се избегне всякаква конкуренция за хранене.
Таблица 6.2 Минимална дневна дажба на контролните пунктове
Категории животни
Прасенца < 15 kg
Бозаещи от 16 до 50 kg
Ремонтни от 51 до 110 kg
За угояване от 111 до 160 kg
Свине, нерези

Храна (kg/глава/24h)
Концентриран фураж
0,35
0,75
1,00
1,25
1,50

199. Оборудването за хранене трябва да бъде конструирано и инсталирано така, че
замърсяването на храните и конкуренцията между животните да бъдат сведени до
минимум.
200. Ако животните се хранят ad libitum, трябва да има поне 1 място за хранене на 10
животни в група. Ако се хранят всички животни в помещението, трябва да могат да ядат
по едно и също време. Минималното пространство на хранене на животно е описано в
Таблица 6.3.
Таблица 6.3 Предлагана площ за хранене на животно, за да се сведе до минимум
конкуренцията между животните
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Категории животни
Прасенца < 15 kg
Бозаещи от 16 до 50 kg
Ремонтни от 51 до 110 kg
За угояване от 111 до 160 kg
Свине, нерези

Подаващо/зареждащо устройство (m/глава)
Поточна линия
Кръгово
0,15
0,12
0,25
0,20
0,33
0,25
0,40
0,33
0,50
0,40

201. Инсталациите за хранене трябва да се почистват редовно и, ако е необходимо, да се
дезинфекцират.
202. Животните трябва да имат свободен достъп до прясна питейна вода, доставена
ad libitum. Водоподаващите устройства трябва да бъдат проектирани и разположени по начин,
който е подходящ за вида, възрастта и размера на животните (вж. Таблица 6.4). Минималният
брой животни на една поилка трябва да е 10 прасета. За да се избегне замръзване,
водопроводните тръби трябва да бъдат заровени на дълбочина от 0,5 до 1 м и да са добре
изолирани в сградата.
Таблица 6.4 Предложена височина на монтаж над пода на купички и водни чаши
Категории животни
Височина на инсталацията (m)
Биберони
Водни купички
Прасенца< 15 kg
0,30
0,12
Бозаещи от 16 до 50 kg
0,40
0,15
Ремонтни от 51 до
0,50
0,20
130 kg

Свине, нерези

0,70

0,30

203. Поилките не трябва да създават пречки за животните, работниците, машините и
механичните системи. Те не трябва да се поставят в близост до местата за хранене и почивка,
за да се избегне риска от навлажняване на храната или зоната за почивка.
По-добри практики за напояване
204. Водата трябва да се съхранява в чист резервоар и превозвачът трябва да напълни
резервоара с питейна вода по време на 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 на разпространението на патогени, логистичното
управление за предотвратяване на контактите между различните пратки и глобалното
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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, за които отговарят. 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
205. Хигиената по време на транспорта е организирана, за да се предотврати външният
транспорт (доставки на фуражи, отстраняване на отпадъци от транспорта) за кръстосано
вътрешно транспортиране (животни). Различни маршрути са ясно обозначени, за да се
разделят "чистите" и "мръсните" зони до: животинските сгради, станциите за измиване на
камиони, съхранението на фуражи и постелъчен материал и съхранението на оборския тор.
Ако физическото отделяне не е възможно, транспортирането се разделя във времето. Трябва
да бъде предоставен план за показване на движението на всички такива превозни средства или
за разделяне по време, за да се предотвратят пресичания.
206. 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 да 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;
помещения за животни в Зона 3, паркиране на камиони и складове за отпадъци (Виж фигури
6.1 и 6.2).
207. Трафик зоните и тези за камиони между входа, зоните за (раз) товарене, измиването
на камиони и паркирането са планирани в съответствие с максималния размер за камиони,
ремаркета и полуремаркета и с радиуса им на извивката им.

Фигура 6.1 Пример за организиране на контролен пост за оптимизиране на биосигурността
208. Мъртвите животни се съхраняват в отделна сграда или в херметизиран
контейнер (охладени) и тези съоръжения трябва да бъдат 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
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пункт (Регламент (ЕО) № 1774/2002). Постелъчният материал и отпадъците от тези сгради
трябва да бъдат отстранени и унищожени по подходящ начин.
209. 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 (или дрехи за еднократна
употреба) или да ходят през съоръжения за почистване на краката, за да дезинфекцират
обувките, преди да влязат в контролния пункт. Водачът трябва да изпълни тази процедура, за
да поеме животните в контролния пост. 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.
210. 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 помещенията. Сградите и оборудването
трябва да са сухи, преди да може отново да се постави нова партида от животни.
Почистването на бариерите и подовете (боксове и пътеки) трябва да се извършва с вода под
високо налягане (40-200 бара, 25 до 70 л/мин).
211. Топлата вода с перилен препарат се препоръчва специално за метални
бариери. Почистването на поилките и подаващите устройства може да се извърши като
преградните стени, подовете и стените, които се почистват с 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 стени и
бариерите са чисти и все още влажни, трябва да се направи дезинфекция.
212. 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
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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
213. Променливите ограждания, отделени от сградата, в която се съхраняват животните,
трябва да бъдат на разположение както за шофьори и посетители (ветеринарни лекари,
инспектори и др.).
214. 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.
215. 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
с превод на различни езици, сервизни услуги за шофьорите (канализация, съоръжения за
отдих и т.н.) и здравни услуги. Трябва да има списък с телефоните на местни медици,
болници, полиция, пожарна, ветеринарни лекари.
216. Животните трябва да са снабдяването с питейна вода, която да не се замърсява.
Всички резервоари за съхранение на вода трябва да бъдат покрити и да могат да бъдат
дезинфекцирани, ако е необходимо. Системите за водоснабдяване трябва да могат да се
промиват с дезинфектант, ако е необходимо.
217. Съхраняването на фуражите и постелъчния материал трябва да бъде безопасно и да
не се замърсява. Камионите и другото механично оборудване, използвано за хранене и
лежане, трябва да се почистват и дезинфекцират след всяка употреба.

6.5 Спешни случаи
В случай на спешни случаи, когато животните се намират в контролния пункт, се
активира планът за непредвидени ситуации на контролния пункт и този на превозвача.
Добри практики при извънредни ситуации на контролни пунктове
218. Ако в камиона няма достатъчно боксове, в зависимост от броя на камионите, да не
се смесват повече от два бокса. Наблюдава се поведението на животните и тези под стрес се
изолират.
219. Ако животно показва признаци на колики (напр. обилно изпотяване, непрекъснато
търкаляне, завъртане на главата към корема, постоянно движение и стремеж да остане
легнало), което е един от най-често срещаните проблеми, трябва се търси ветеринарна
помощ по възможност най-скоро. Избягва се колкото се може повече стресът на животното.
220. При пристигане на няколко камиона едновременно на контролния пункт с
животни с различен санитарен статус:
 Компетентните органи действат според официалните препоръки, също и когато един
или повече камиони създават опасност от биологична безопасност.
 Животните с различен санитарен статус се изолират в различни райони на обекта.
221. Ако възникне локална санитарна криза, докато животните се намират в
контролния пункт:
 Компетентните органи се свързват с официални власти, също и когато един или
повече камиони създават опасност от биологична безопасност.
 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.
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По-добри практики при извънредни ситуации на контролни пунктове
222. Ако животните трябва да останат на контролния пункт, след като транспортното
средство е излязло от пътя, например защото са наранени или по друг начин негодни за
транспортиране, те се съхраняват в отделна зона. Местните компетентни органи са
информирани за тези животни. Никакви боксове 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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