Записване на резултатите от проверки, извършени на самите превозни средства и в
местата за настаняване1
Приложение 4
Когато има подозрения за нарушаване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране
поради установяването на един или повече ключови показатели за риск (вж. приложение 3), информацията може
да бъде попълнена на формуляра по-долу. Ясно е, че не може при всеки един случай да бъде събрана цялата
информация, която е посочена по-долу: данни, проби и доказателства, но трябва да се полагат всички усилия за
получаването на възможно най-много сведения, ако първоначалните констатации показват нарушения на
хуманното отношение към животните. Ако първоначалните констатации показват, че птиците са в задоволително
състояние, това също трябва да бъде записано, а инспекцията — приключена.
Ключов(и) показател(и) за риск
Целево
определена
пратка
*Приложимото да се огради

Метеорологични
условия*

Продължителност
на пътуването*

Отчетена в миналото
висока смъртност при
пристигането*

Видове
домашни
птици*

Превозвачи/
превозни средства*

Птици, пристигащи в
лошо състояние*

Обща информация за идентифициране
Наименование на кланицата: _________________________________
Номер на здравната маркировка на ЕС: _____________________________
Наименование на земеделския стопанин/Доставчика: ________________________________________________ Идентификационен номер на стопанството: _______ Номер на
партида/птичарник: ___
Товарен номер ___ на ___ от партида/птичарник
Инспекция при пристигането Да / Не.* Време на пристигане на превозното средство в кланицата? _____________ Или в мястото за настаняване?____________

Общо клинично състояние на домашните птици в избрани кафези/превозно средство или място за настаняване:
Задоволително? Да / Не*
Разпределение и брой на мъртвите, умиращите и наранените птици, тяхното местоположение и дял от засегнатите птици:

Опишете общото впечатление от птиците, тяхното поведение (сгушени една в друга/треперещи/задъхани и т.н.) и физическо състояние
(мокри/мръсни/цвят на кожата/разлики в големината и т.н.), тяхното местоположение в превозното средство. Проверете чрез допир телесната
температура2 и ако е необходимо, измерете и запишете по-долу температурата на най-малко 5 птици.
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Местоположение на двора/мястото за настаняване, при нужда : ________________________________ Направени снимки: Да / Не*

Ако птиците са в задоволително състояние, това трябва да бъде записано, а инспекцията — приключена.
Отбележете местоположението(ята), от които са взети проби, с брой птици.

Брой птици4: посочете
дали са живи, мъртви
(етикетиран труп?)
Общо състояние:
стресирани или в
нормално състояние
Задъхващи се
(сериозност), стоящи,
бледи и т.н. Цвят на
кожата (гребен, обици)
Пупиларно състояние
Респираторни симптоми
Поза
Мокрене
Полепнали фекалии по
птиците
Степен на измършавяване
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Информация за (минимум) 5 проби от птици за евентуална нужда от правоприлагане
1
2
3
4
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Може да бъдат инспектирани кафезите в мястото за настаняване, ако те могат да бъдат проследени обратно до превозното средство.
T 41°C; топлинен стрес означава страдание, а при T ≥ 45°C животните умират след известно време (по време на транспортиране бързорастящите
тежки пилета често не могат да поддържат стабилна температура в продължение на повече от 150 минути). Производство на топлинна енергия на
пиле с тегло 2 Kg: 10—15W; за товар от 7 500 животни: 75—112 KW топлинна енергия.
3
Например изложени ли са птиците, контейнерите или превозните средства на пряка слънчева светлина или на дъжд, сняг или вятър.
4
Вписването на данни относно клиничния преглед на пет птици е минималният брой за записване на доказателства. Това няма да е броят на
птиците, от които са взети проби/които са оценени в началото на разследването.
2

Поведение 5

Телесна температура6
Направена снимка Да/Не
След клането
Констатации

Допълнителни въпроси в помощ на събирането на доказателства
Проверки за хуманно отношение при пристигането, извършвани от служителя в кланицата, отговарящ за хуманното отношение
към животните, или друг подходящ служител
Извършени ли са такива проверки?
Какви са констатациите на служителя в кланицата, отговарящ за
проверките за хуманно отношение при пристигането?
Какви мерки са предприети във връзка с тази пратка?
Какви мерки са предприети за предотвратяване на повторение на
инцидента? Например: изменение на плановете, планиране на по-малко
животни на товар, осигуряване на сянка по време на натоварването,
вентилация по време на натоварването, натоварване през нощта,
непрекъснато движение на превозните средства, докато могат да бъдат
разтоварени. Клане скоро след пристигане в кланицата. Допълнителни
вентилатори в кланицата, ефективна климатизация в залата за
пристигане.
Бяхте ли незабавно уведомен за нехуманно отношение към животните?

Информация за метеорологичните условия по време на пътуването
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Запишете метеорологичните условия по време на пътуването и времето
на пристигане: температура, влажност, скорост на вятъра и студен вятър.
Предвидени ли бяха тези условия?
Температура и влажност при пристигане в кланицата (ако животните
остават в двора):
Температура и влажност в мястото за настаняване

Информация за пътуването
Превозвач
Наименование на превозвача:
Номер на разрешението:
Име на водача:
Номер на свидетелство за професионална правоспособност:
Свидетелство за управление на МПС:
Регистрационен номер на превозното средство или номер на рамата:
Влекач: ________________ Ремарке: _________________
Вид превозно средство*: с пасивна вентилация: неусъвършенствано?
усъвършенствано? с вентилатор?
С/без платнище?
Планиране на ИХВ; бележка за теглото
Продължителност на пътуване и, по възможност, неговия маршрут;
информация от тахографа (по-късно)
Обстоятелства (спирания/задръствания?/забавяния)

Оператор в кланицата и(или) организатор на транспортирането
Има ли план за клането, план за натоварването и план за спешни случаи и
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Сгушени една в друга, треперещи, задъхващи се, засилено драскане.
За представителна проба, например 5 стресирани и 5 нормални птици. За целите на сравнението трябва да се запише телесната температура на
птици от различни места в товара, когато това е възможно (например от птици, които треперят по периферията, и от други птици в по-топлата
предна/централна част на товара).
6
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Трябва да се направи задълбочена оценка на външната среда по време на цялото пътуване, като се осъществи контакт със съответната държавна

метеорологична служба или станция (по възможност местна).

извънредни метеорологични условия и приложени ли са?

Скрининг преди клането, извършван от персонала на компетентния
орган
Къде извършвате проверките (в двора, при влизане или в залата? Откога
е пристигнало превозното средство? Контейнерите все още в
превозното средство ли се намират?)
Колко време неразтоварените контейнери остават в залата за
пристигане?
Имате ли да кажете нещо относно транспортното средство и
използването на платнището?
След вдигането на платнището: какво забелязвате по отношение на
животните (виждат ли се мъртви животни? Ако отговорът е да, къде в
рамките на товара се намират; забелязвате ли топлинен стрес в
животните? Ако отговорът е да, в кой участък са животните? Как е
открит?)
Впечатление за гъстотата на товара?
Държани ли са животните при подходящи температурни условия?
Толкова ли е дълго времето за чакане или толкова ли са лоши условията
в залата, че да увеличат страданието или да причинят смърт?
Виждате ли умиращи животни?
Има ли охлаждане и вентилация на нивото на контейнерите? Или
животните остават там само за кратко (например < ½ час), при което
смъртността в кланицата е минимална?

