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І. ЦЕЛИ НА НАДЗОРА
Надзорът на заболяванията спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ) и скрейпи
по дребните преживни животни в Р България се извършва съгласно изискванията на
Регламент /ЕО/ № 999/2001 на Европейския Парламент и Съвета от 22 май 2001г.
относно определяне правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои
трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).
Надзорът има за цел:
-

бързо откриване на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните
животни и предприемане своевременни предпазни мерки за ограничаване на
разпространението на продукти от инфектирани животни и ликвидиране на
възникнало заболяване;

-

гарантиране на безопасността на потребителя при консумация на месо и продукти,
произхождащи от едри и дребни преживни животни;

-

да представи актуални и достоверни данни за статуса на Р България по отношение
на тази група заболявания пред останалите държави членки, Европейската Комисия
и другите международни организации в рамките на вътреобщностната и
международната търговия.

ІІ. КАТЕГОРИИ ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА
НАДЗОР
Мозъчни проби за лабораторно изследване за спонгиформна енцефалопатия по
говедата се взимат от следните категории едри преживни животни (ЕПЖ):
1. Здраво заклани ЕПЖ над 30 месечна възраст
„Здраво заклани ЕПЖ над 30 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 30 месечна възраст,
непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринерен лекар здравен статус
и произход, и предназначени за човешка консумация.
2. Заклани по необходимост ЕПЖ над 24 месечна възраст
„Заклани по необходимост ЕПЖ над 24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24
месечна възраст, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени
за клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и
физиологически разстройства.
3. Намерени болни при прекланичния преглед (намерени болни преди клането)
ЕПЖ над 24 месечна възраст
„Намерени болни при прекланичния преглед (намерени болни преди клането) ЕПЖ над
24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24 месечна възраст, които по време на
прекланичния преглед са показали признаци на заболяване или функционални или
физиологически разстройства.
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4. Съмнителни за спонгиформна енцефалопатия по говедата ЕПЖ от всички
възрастови групи:
„Съмнително за спонгиформна енцефалопатия по говедата” е живо, заклано или
умряло ЕПЖ, което показва или е показвало нервни или поведенчески отклонения или
смущения или прогресивно влошаващо се общо състояние, свързано с изменения на
централната нервна система, и за което информацията, събрана въз основа на клиничен
преглед, реакция на лечение, предсмъртен или следсмъртен преглед или следсмъртен
лабораторен анализ, не позволява установяването на алтернативна диагноза. Това са
всички ЕПЖ показали признаци на заболяването в животновъден обект, кланница,
друго място или по време на транспорт.
СЕГ се характеризира с бавно и прогресиращо развиващи се прояви, изразяващи се в
три основни симптомокомплекса - промени в “психиката”, промени в усещанията и
промени в стойката и движенията, както следва:
- Промените в “психиката” се изразяват в страх, промени в темперамента, абнормално
поведение, абнормално държане на ушите, нервност при влизане на човек, скърцане със
зъби, буйство, трудно обуздаване, мучене, агресивна защита, абнормално движение и
държане на ушите назад, усилено близане на носа, скърцане със зъби, игра на езика,
пръхтене, повдигната опашка при движение.
- Промените в усещанията включват: хиперестезия, ритане при доене или при
обезпокояване в бокса, чести сбивания с други говеда, мятания на главата, притискане
или триене на главата в околни предмети.
- Нарушенията в стойката и движенията се проявяват с атаксия, тремор, абнормално,
ниско държане на главата, трудно обръщане, падания, скърцане на ставите,
затруднения при изкачване, слабост на задницата, абнормално позициониране на
задните крайници при лежане, парези, въртене в кръг;
- Други, често срещани клинични прояви са: намаляване на движенията на търбуха (без
намаляване на апетита), брадикардия, загуба на тегло; намаляване на млечността,
прогресивно слабеене до пълно изтощение.
При съмнение за СЕГ в диференциално диагностично отношение трябва да се вземат
под внимание следните болести:
- ацетонемия (кетоза) и други метаболитни нарушения като например хипокалцемия и
хипомагнезиемия;
- полиенцефаломалация;
- отравяния с растения;
- бяс;
- бактериални енцефалити (напр. листериоза);
- стресови прояви при транспорт;
При веки случай на констатиране или съмнение за някое от тези или подобни
заболявания по ЕПЖ, задължително се изпращат проби за СЕГ, като в
съпроводителното писмо изрично се упоменава „Съмнително за спонгиформна
енцефалопатия по говедата ЕПЖ”.
5. Умрели ЕПЖ над 24 месечна възраст
„Умрели ЕПЖ над 24 месечна възраст” са всички ЕПЖ над 24 месеца намерени умрели
в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел,
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но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити
поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по говедата и
др.
ІІІ. КАТЕГОРИИ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА
НАДЗОР.
1. Заклани овце над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация
„Заклани овце над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация” са
всички овце над 18 месечна възраст:
- непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринарен лекар здравен статус
и произход, предназначени за редовно клане или
- такива, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени за
клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и
физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация или
- такива, които по време на прекланичния преглед са показали признаци на заболяване
или функционални или физиологически разстройства, но са годни и предназначени за
човешка консумация.
2. Умрели овце над 18 месечна възраст
„Умрели овце над 18 месечна възраст” са всички овце над 18 месеца, намерени умрели
в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел,
но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити
поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по дребните
преживни животни и др.
3. Заклани кози за над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация
„Заклани кози над 18 месечна възраст, предназначени за човешка консумация” са
всички кози над 18 месечна възраст:
- непоказали признаци на заболяване, с гарантиран от ветеринарен лекар здравен статус
и произход, предназначени за редовно клане или
- такива, които по преценка на ветеринарен лекар или собственика са изпратени за
клане поради наранявания при инцидент или възникнали функционални и
физиологически разстройства, но са годни и предназначени за човешка консумация или
- такива, които по време на прекланичния преглед са показали признаци на заболяване
или функционални или физиологически разстройства, но са годни и предназначени за
човешка консумация.
4. Умрели кози над 18 месечна възраст
„Умрели кози над 18 месечна възраст” са всички кози над 18 месеца, намерени умрели
в животновъден обект, пасище или друго място, убити за диагностична или друга цел,
но непредназначени за човешка консумация, с изключение на тези умрели или убити
поради потвърдено възникнало силно заразно заболяване като шап, чума по дребните
преживни животни и др.
5. Съмнителни за скрейпи овце и кози
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„Съмнителни за скрейпи” са всички овце и кози, показали признаци на заболяването в
животновъден обект, кланица, друго място или по време на транспорт.
Скрейпи е фатално, бавно прогресиращо невродегенеративно заболяване при овцете,
козите и муфлоните. Най-често се проявява след 5 годишна възраст, но може да
заболеят и по-млади животни след 18 месечна възраст. Самото клинично протичане
може да продължи от 1 до 6 месеца.
Отделните циркулиращи теренни щамове на скреипи при овцете са с различна
патогенност, поради което клиничните прояви на болестта при овцете, козите и
муфлоните може значително да варират и да се проявяват в различни комбинации,
които според повечето автори се класифицират в три основни синдрома, включващи:
промени в сетивността, промени в поведението и промени в стойката и движенията.
- Промените в сетивността се изразяват в непрекъснато повтарящо се триене (чесане)
на странични части на тялото, главата, шията, гърба и задницата в околни обекти като
стени, огради, стълбове, ясли и други съоръжения. При други случаи, животните
продължително чешат лакътните и раменните области или ушите с копитата на задните
крайници. Понякога доминиращ признак е гризането на различни участъци на тялото най-често дисталните части на предните и задните крайници. В резултат на тези
непрекъснати травмиращи въздействия, в местата където те са локализирани,
космената покривка или вълната са оскубани, а кожата е възпалена и с екскориации.
Някои от болните от скреипи овце непрекъснато облизват устните си или скърцат със
зъби. При тези случаи важен диагностичен тест е "дъвкателния рефлекс".
Възпроизвежда се чрез чесане или пощипване на болното животни по гърба.
- Синдромът, свързан с промени в поведението, включва, повишена нервност и
възбудимост - животните реагират бурно на шум, светлина, допир и други стимули.
Понякога са със засилени движения на ушите, позиционират ги като криле на самолет
или ги държат отпуснати надолу. Някои овце със скрейпи проявяват страх, а други са
агресивни към животни и обслужващия персонал. В отделни случаи се наблюдава
ходене заднешком, депресия или разсеяно втренчване в околни предмети.
- Синдромът на промени в стойката и движенията се характеризира с тремор на главата,
шията или крайниците, с необичайно високо повдигане на крайниците при движение в
тръс, силна дис-координация, препъвания, нестабилност при изправено положение и
вървеж, слабост в задните крайници и невъзможност за изправяне. Много чести са
случаите при които заболелите животни при подгонване побягват като "подскачащо
зайче "
Клиничните признаци при козите могат да включват депресия, анорексия, кашлица,
изкривяване на гърба, суперчуствителност на кожата без пруритас, повторящи се
трепвания на опашката и тропвания на крака.
При съмнение за скрейпи в диференциално диагностично отношение трябва да се
вземат под внимание следните заболявания:
- Ектопаразитози (опаразитявания с Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes, кърлежи , бълхи и
др.)
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- Дерматофилози
- Фотодерматити
- Листериоза
- Полиенцефаломалация
- Мозъчен абсцес
- Висна ( овце) и артрит-енцафалит ( кози)
- Полиенцефаломалация (Clostridium perfingens Type D)
- Метаболитни заболявания : хипокалцемия, хипомагнезиемия, хипогликемия
- Различни интоксикации
При веки случай на констатиране или съмнение за някое от тези или подобни
заболявания по овцете и козите, задължително се изпращат проби за скрейпи, като в
съпроводителното писмо изрично се упоменава „Съмнителна за ТСЕ овца/коза”
ІV. ОТЧЕТИ ФОРМИ ОТ ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ТСЕ
А. Отчет от НДНИВМИ
1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата
а) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в
лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 А, утвърден със Заповед № РД 11-233
от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 1.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но
неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А, утвърден
със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 2.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
2. Скрейпи по дребните преживни животни
а) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за изследваните в
лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 А, утвърден със Заповед №
РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 3.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но
неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б,
утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 4.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
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.
в) НДНИВМИ изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършеното
генотипизиране на овце за скрейпи резистентност (образец КЗЖ – 119, утвърден със
Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение
5.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
Б. Отчет от РДВИ – Велико Търново
1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата
а) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за
изследваните в лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 Б, утвърден със
Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение
6.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите,
но неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А,
утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 2.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
2. Скрейпи по дребните преживни животни
а) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за
изследваните в лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 Б, утвърден
със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 7.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) РДВИ – Велико Търново изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите,
но неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б,
утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 4.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
В. Отчет от РДВИ – Стара Загора
1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата
а) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за
изследваните в лабораторията ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 116 В, утвърден със
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Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение
8.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но
неизследваните в лабораторията проби от ЕПЖ за СЕГ (образец КЗЖ – 118 А, утвърден
със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 2.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
2. Скрейпи по дребните преживни животни
а) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС седмична и месечна справка за
изследваните в лабораторията овце и кози за скрейпи (образец КЗЖ – 117 В, утвърден
със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 9.
Седмичната справка се изпраща в срок до 16 часа на последния ден от седмицата, а
месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) РДВИ – Стара Загора изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за постъпилите, но
неизследваните в лабораторията проби за скрейпи от ДПЖ (образец КЗЖ – 118 Б,
утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 4.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
V. ОТЧЕТНИ ФОРМИ ОТ РВМС
1. Спонгиформна енцефалопатия по говедата
а) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършен надзор на ЕПЖ на
територията на региона (образец КЗЖ – 120 А, утвърден със Заповед № РД 11-233 от
09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 10.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
За всеки съмнителен случай на СЕГ РВМС изпраща допълнителна информация
за:
- идентификацията и възрастта на съмнителното животно,
- № на животновъдния обект на отглеждане, № на животновъдния обект на произход и
№ на други обекти, през които е преминало съмнителното животно,
- клиничните признаци, които е показало,
- резултатите от лабораторното изследване за СЕГ,
- крайна диагноза.
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б) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изпратени от региона, но
неизследвани проби от ЕПЖ (образец КЗЖ – 121 А, утвърден със Заповед № РД 11-233
от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 11.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
2. Скрейпи по дребните преживни животни
а) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за извършен надзор на овце и кози
за скрейпи на територията на региона (образец КЗЖ – 120 Б – приложение 12 и образец
КЗЖ – 120 В – приложение 13, утвърдени със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на
генералния директор на НВМС).
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) РВМС изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изпратени от региона, но
неизследвани проби за ТСЕ проби от ДПЖ (образец КЗЖ – 121 Б, утвърден със Заповед
№ РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 14.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
VІ. ОТЧЕТНИ ФОРМИ ОТ ЕКАРИСАЖИТЕ
1. Екарисаж „Брамас 96” гр. Шумен
а) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани
проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месеца (образец КЗЖ – 122 А,
утвърден със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 15.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани
проби за ТСЕ от умрели овце над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 Б, утвърден със
Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение
16.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
в) Екарисаж „Брамас 96” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани
проби за ТСЕ от умрели кози над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 В, утвърден със
Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение
17.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
2. Екарисаж „Варна”
а) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за
СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месеца (образец КЗЖ – 123 А, утвърден
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със Заповед № РД 11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 18.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
б) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за
ТСЕ от умрели овце над 18 месеца (образец КЗЖ – 123 Б, утвърден със Заповед № РД
11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 19.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
в) Екарисаж „Варна” изпраща до ЦУ на НВМС месечна справка за изследвани проби за
ТСЕ от умрели кози над 18 месеца (образец КЗЖ – 122 В, утвърден със Заповед № РД
11-233 от 09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) – приложение 20.
Месечната справката се изпраща в срок до 3 число на следващия месец.
VІІ. МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЦУ на НВМС анализира и обобщава месечните справки от лабораториите, РВМС и
екарисажите и изпраща месечен отчет за извършен надзор на спонгиформната
енцефалопатия по говедата и скрейпи по дребните преживни животни в Р България до
Европейската Комисия посредством електронната база данни на ГД САНКО.
VІІІ. СЪПРОВОДИТЕЛНИ ПИСМА
Взетите проби мозъци от преживни животни, умрели или заклани извън кланица се
изпращат в диагностичните за ТСЕ лаборатории със съпроводително писмо (образец
ЗЖ – 29, утвърден със Заповед № РД 11-238 от 10.03.2009 г. на генералния директор на
НВМС) – приложение 21.
Пробите мозъци, взети в кланица от заклани преживни животни се изпращат в
диагностичните за ТСЕ лабораториите със съпроводително писмо (образец КЗЖ – 30,
утвърден със Заповед № РД 11-238 от 10.03.2009 г. на генералния директор на НВМС) –
приложение 22.
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ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Образец КЗЖ – 116 А/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 1

СПРАВКА
за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в НДНИВМИ гр. София
Резултат

в т.ч. от:
РВМС

Общ брой Общ брой
постъпили изследвани
проби
проби

редовно
заклани
над 30м.
възр.

намерени болни
заклани по
необходимост при прекланичен
преглед над 24 м.
над 24 м.

съмнителни
за СЕГ

умрели
над 24 м.
възр.

Отриц.

Полож.

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
4. В.Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
8. Добрич
9. Кюстендил
10. Кърджали
11. Ловеч
12. Монтана
13. Пазарджик
14. Перник
15. Плевен
16. Пловдив
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
21. Смолян
22. София-град
23. София-област
24. Ст.Загора
25. Търговище
26. Хасково
27. Шумен
28. Ямбол

Общо за НВМС

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................

Образец КЗЖ – 118 А/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 2

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за постъпилите и неизследвани проби за СЕГ през месец ................................ в НДНИВМИ/РДВИ гр. ...........................

РВМС

№ и дата на
входящо писмо

Категория ЕПЖ от
което е взета
пробата

№ на ушна марка
на ЕПЖ

Причина за неизследване на пробата

Общо
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№ и дата на
изходящо писмо до
РВМС

Образец КЗЖ – 117 А/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 3

СПРАВКА
за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в НДНИВМИ гр. София
овце
в т.ч. от:
Общ брой Общ брой
постъпили изследвапроби
ни проби

РВМС

кози

Резултат

в т.ч. от:

заклани за
Общ брой Общ брой
човешка
съмнител- умрели
постъпили изследваконсумация
ни за
над 18 м. Отриц. Полож
проби
ни проби
над 18 м.
скрейпи
възр.
възр.

заклани за
човешка
съмнител- умрели
консумация
ни за
над 18 м. Отриц. Плож
над 18 м.
скрейпи
възр.
възр.

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
4. В.Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
8. Добрич
9. Кюстендил
10. Кърджали
11. Ловеч
12. Монтана
13. Пазарджик
14. Перник
15. Плевен
16. Пловдив
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
21. Смолян
22. София-град
23. София-област
24. Ст.Загора
25. Търговище
26. Хасково
27. Шумен
28. Ямбол
Общо за НДНИВМИ

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Резултат

Образец КЗЖ – 118 Б/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 4

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за постъпилите и неизследвани проби за скрейпи през месец ................................ в НДНИВМИ/РДВИ гр. ...........................
РВМС

№ и дата на
входящо
писмо

Вид на ДПЖ
от което е
взета
пробата

Категория
ДПЖ от което
е взета
пробата

№ на ушна
марка на ДПЖ

Причина за неизследване на пробата

№ и дата на
изходящо
писмо до
РВМС

Общо

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Образец КЗЖ – 119 / Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009г. на генералния директор на НВМС

Приложение 5

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за извършено генотипизиране на овце през месец ................................ в НДНИВМИ гр. София
РВМС

населено място, община

№ на
животновъден
обект

№ на ушната
марка на
овцата

порода

дата на
получаване
на пробата

дата на
резултат от
излизане
генотипизирането
на
резултата

Общо за страната

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Образец КЗЖ – 116 Б/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 6

СПРАВКА
за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в РДВИ гр. В.Търново

РВМС

Общ брой Общ брой
постъпили изследвани
проби
проби

редовно
заклани
над 30м.
възр.

в т.ч. от:
намерени болни
умрели
заклани по
при прекланичен съмнителни
над 24
необходимост
за СЕГ
преглед над 24
м. възр.
над 24 м.
м.

Резултат
Отриц.

Полож.

3. Варна
4. В.Търново
7. Габрово
8. Добрич
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
25. Търговище
27. Шумен

Общо за РДВИ

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Образец КЗЖ – 117 Б/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 7

СПРАВКА
за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в РДВИ гр. В.Търново
овце
в т.ч. от:
РВМС

Резултат

кози
в т.ч. от:

Резултат

Общ брой Общ брой заклани за
Общ брой Общ брой заклани за
умрели
умрели
човешка
постъпили изследвани човешка съмнителни над 18
постъпили изследвани
съмнителни над 18
Отриц. Полож
Отриц. Полож
консумация
консумация
проби
проби
проби
проби
м.
м.
за скрейпи
за скрейпи
над 18 м.
над 18 м.
възр.
възр.
възр.
възр.

3. Варна
4. В.Търново
7. Габрово
8. Добрич
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
25. Търговище
27. Шумен

Общо за РДВИ

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Образец КЗЖ – 116 В/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 8

СПРАВКА
за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в РДВИ гр. Ст. Загора

РВМС

Общ брой Общ брой
постъпили изследвани
проби
проби

редовно
заклани
над 30м.
възр.

в т.ч. от:
намерени болни
умрели
заклани по
при прекланичен съмнителни
над 24
необходимост
за СЕГ
преглед над 24
м. възр.
над 24 м.
м.

Резултат
Отриц.

Полож.

2. Бургас
10. Кърджали
20. Сливен
24. Ст. Загора
26. Хасково
28. Ямбол

Общо за РДВИ

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................
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Образец КЗЖ – 117 В/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 9

СПРАВКА
за изследваните дребни преживни животни за скрейпи с бързи тестове
за периода от ....................... до .......................................
през месец ................................ в РДВИ гр. Ст. Загора
овце
в т.ч. от:
РВМС

Резултат

кози
в т.ч. от:

Резултат

Общ брой Общ брой заклани за
Общ брой Общ брой заклани за
умрели
умрели
човешка
постъпили изследвани човешка съмнителни над 18
постъпили изследвани
съмнителни над 18
Отриц. Полож
Отриц. Полож
консумация
консумация
проби
проби
проби
проби
м.
м.
за скрейпи
за скрейпи
над 18 м.
над 18 м.
възр.
възр.
възр.
възр.

2. Бургас
10. Кърджали
20. Сливен
24. Ст. Загора
26. Хасково
28. Ямбол

Общо за РДВИ

Зав. лаборатория: .............................................

Директор: .............................................

21

Образец КЗЖ – 120 А/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 10

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за изследваните едри преживни животни за СЕГ с бързи тестове през месец ................................ от РВМС гр. ......................

Община

в т.ч. от:
Резултат
намерени
болни
Общ брой
Общ брой Общ брой Общ брой
при
заклани по
редовно
ЕПЖ от
съмнителни за
умрели
ЕПЖ над изпратени изследвани
прекланичен
необходимост
заклани
над
всички
СЕГ
над 24 м. Отриц. Полож.
24 месеца
проби
проби
преглед над 24
над 24 м.
30м. възр.
възрасти
възр.
м.
кланици ферми кланици ферми кланици ферми кланици ферми

Общо за РВМС

Н-к отдел “ЗЖ”: .............................................

Директор: .............................................
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Приложение 11

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за изпратените, но неизследвани проби за СЕГ през месец ................................ от РВМС гр. ...........................

Община

№ на ушна
марка на
ЕПЖ

№ и дата на
№ и дата на
писмото с
писмото от
което е
изпратена лабораторията
пробата

Категория ЕПЖ и място от където
е взета пробата
от
кланица

от ферма

друго

Причина за
неизследване на
пробата

Предприети мерки

Направление и
изход на ЕПЖ

Общо

Н-к отдел “ЗЖ”: .............................................

Директор: .............................................
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Приложение 12

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за изследваните овце за скрейпи с бързи тестове през месец ................................ от РВМС гр. ......................
в т.ч. от:
Община

Общ брой
Общ брой Общ брой Общ брой
овце от
овце над изпратени изследвани
всички
18 месеца
проби
проби
възрасти

заклани за
съмнителни за
човешка
скрейпи
консумация над
18м. възр.
кланици ферми кланици ферми

Резултат
умрели
над 18 м.
възр.

Отриц.

Полож.

Общо за РВМС

Н-к отдел “ЗЖ”: .............................................

Директор: .............................................
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Приложение 13

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за изследваните кози за скрейпи с бързи тестове през месец ................................ от РВМС гр. ......................
в т.ч. от:
Община

Общ брой
Общ брой Общ брой Общ брой
кози от
кози над изпратени изследвани
всички
18 месеца
проби
проби
възрасти

заклани за
съмнителни за
човешка
скрейпи
консумация над
18м. възр.
кланици ферми кланици ферми

Резултат
умрели
над 18 м.
възр.

Отриц.

Полож.

Общо за РВМС

Н-к отдел “ЗЖ”: .............................................

Директор: .............................................
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Приложение 14

МЕСЕЧНА СПРАВКА
за изпратените, но неизследвани проби за скрейпи през месец ................................ от РВМС гр. ...........................

Община

№ на ушна
марка на
ДПЖ

№ и дата на
№ и дата на
писмото с
писмото от
което е
изпратена лабораторията
пробата

Категория ДПЖ и място от където
е взета пробата
от
кланица

от ферма

друго

Причина за
неизследване на
пробата

Предприети мерки

Общо
Н-к отдел “ЗЖ”: .............................................

Директор: .............................................
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Направление и
изход на ДПЖ

Образец КЗЖ – 122 А/ Утвърден със РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 15

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН
за изпратените проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили ЕПЖ над
24 месеца
РВМС

Брой на
ЕПЖ от
които са
взети проби
на терен

Брой на
ЕПЖ от
които не са
взети проби
на терен

Брой на
изпратените проби
от ЕПЖ до
лабораториите за
изследване за СЕГ

Резултат
Брой на
изследваните проби
от ЕПЖ за СЕГ в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от ЕПЖ за СЕГ

Отриц.

Полож.

4. В.Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
10. Кюстендил
11. Ловеч
12. Монтана
14. Перник
15. Плевен
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
22. София-град
23. София-обл.
24. Ст.Загора
25. Търговище
27. Шумен
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Шумен: .............................................
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Приложение 16

Образец КЗЖ – 122 Б/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН
за изпратените проби за скрейпи от умрели овце над 18 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили овце над
18 месеца
РВМС

Брой овце
от които са
взети проби
на терен

Брой овце
от които не
са взети
проби на
терен

Брой на
изпратените проби
от овце до
лабораториите за
изследване за
скрейпи

Резултат
Брой на
изследваните проби
от овце за скрейпи в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от овце за скрейпи

Отриц.

4. В.Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
10. Кюстендил
11. Ловеч
12. Монтана
14. Перник
15. Плевен
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
22. София-град
23. София-обл.
24. Ст.Загора
25. Търговище
27. Шумен
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Шумен: .............................................
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Образец КЗЖ – 122 В/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 17

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ "БРАМАС 96"ШУМЕН
за изпратените проби за скрейпи от умрели кози над 18 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили кози над
18 месеца
РВМС

Брой кози
от които са
взети проби
на терен

Брой кози
от които не
са взети
проби на
терен

Брой на
изпратените проби
от кози до
лабораториите за
изследване за
скрейпи

Резултат
Брой на
изследваните проби
от кози за скрейпи в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от кози за скрейпи

Отриц.

Полож.

4. В.Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
10. Кюстендил
11. Ловеч
12. Монтана
14. Перник
15. Плевен
17. Разград
18. Русе
19. Силистра
20. Сливен
22. София-град
23. София-обл.
24. Ст.Загора
25. Търговище
27. Шумен
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Шумен: .............................................
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Образец КЗЖ – 123 А/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 18

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”
за изпратените проби за СЕГ от умрели едри преживни животни над 24 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили ЕПЖ над
24 месеца
РВМС

Брой на
ЕПЖ от
които са
взети проби
на терен

Брой на
ЕПЖ от
които не са
взети проби
на терен

Брой на
изпратените проби
от ЕПЖ до
лабораториите за
изследване за СЕГ

Резултат
Брой на
изследваните проби
от ЕПЖ за СЕГ в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от ЕПЖ за СЕГ

Отриц.

Полож.

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
8. Добрич
9. Кърджали
13. Пазарджик
16. Пловдив
21. Смолян
26. Хасково
28. Ямбол
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна: .............................................
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Приложение 19

Образец КЗЖ – 123 Б/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”
за изпратените проби за скрейпи от умрели овце над 18 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили овце над
18 месеца
РВМС

Брой овце
от които са
взети проби
на терен

Брой овце
от които не
са взети
проби на
терен

Брой на
изпратените проби
от овце до
лабораториите за
изследване за
скрейпи

Резултат
Брой на
изследваните проби
от овце за скрейпи в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от овце за скрейпи

Отриц.

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
8. Добрич
9. Кърджали
13. Пазарджик
16. Пловдив
21. Смолян
26. Хасково
28. Ямбол
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна: .............................................
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Полож.

Приложение 20

Образец КЗЖ – 123 В/ Утвърден със Заповед № РД 11-233/09.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

МЕСЕЧНА СПРАВКА НА ЕКАРИСАЖ “ВАРНА”
за изпратените проби за скрейпи от умрели кози над 18 месечна възраст през месец ................................
Брой постъпили кози над
18 месеца
РВМС

Брой кози
от които са
взети проби
на терен

Брой кози
от които не
са взети
проби на
терен

Брой на
изпратените проби
от кози до
лабораториите за
изследване за
скрейпи

Резултат
Брой на
изследваните проби
от кози за скрейпи в
лабораториите

Брой на
постъпилите, но
неизследвани проби
от кози за скрейпи

Отриц.

Полож.

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
8. Добрич
9. Кърджали
13. Пазарджик
16. Пловдив
21. Смолян
26. Хасково
28. Ямбол
Общо

Н-к отдел “ЗЖ” при РВМС гр. Варна: .............................................
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Образец ЗЖ – 29 / Утвърден със Заповед № РД 11-238/10.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 21

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ МОЗЪЦИ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ,
УМРЕЛИ ИЛИ ЗАКЛАНИ ИЗВЪН КЛАНИЦА
Писмо № ……………
ДО ……………………………………….
(НДНИВМИ, РДВИ)

…………….. 200….. г.

гр. .........................................................
Изпращаме Ви: един брой проба

Клинични признаци:

Мозък от: .........................................................................

................................................................................

(вид на животното и възраст в месеци.)

............................................................................................
(пълен идентификационен ушен номер на животното)

...............................................................................
...............................................................................

Произход на животното:
· Местно: ...............................................................
· Вносно: ................................................................
· Приплод от вносно: ...........................................

...............................................................................

Собственост на: …………….………...............................

...............................................................................

име

………................................................................................
презиме и фамилия/наименование на ЕТ или юридическо лице

Улица, №: ………………………….................................
Гр. (с.): ……………………………..................................
Област: ……………………………..................................
Жив. обект с вет. рег. № BG
С молба да бъдат изследвани за ТСЕ

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Патологоанатомични данни:
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
(описват се всички установени промени)

Епизоотологични особености:

Лечение: ............................................................

·

общ брой животни в обекта: .............................

..............................................................................

·

с клиника на заболяване: ..................................

...............................................................................

·

умрели: .............................................................

Предполагаема диагноза:

Причина за изследване за ТСЕ:

.....................................................................

·

.....................................................................

заклано по необходимост ЕПЖ над 24
м. ...........................................................................
·
умряло ЕПЖ на възраст над 24 м. ....................
·
умряло ДПЖ на възраст над 18 м. ....................
·
показало клинични признаци, сходни с тези за
ТСЕ (СЕГ и скрейпи)........................................................
·
намерено болно преди клането ЕПЖ над 24
м ..........................................................................................
·
здраво заклано ЕПЖ над 30 м. ........................
·
заклано ДПЖ за човешка консумация над
18м ......................................................................................

Допълнителна информация (бележки):
.....................................................................
.....................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Вет. лекар: ..................................................
име

.....................................................................
презиме, фамилия

Рег. № ...................../...................................
Гр.(с.): .........................................................
Област: .......................................................
По един екземпляр за: лабораторията, РВМС, остава на кочана

Подпис и печат или щемпел:
(ветеринарен лекар)

Образец ЗЖ – 30 / Утвърден със Заповед № РД 11-238/10.03.2009 г. на генералния директор на НВМС

Приложение 22

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ МОЗЪЦИ, ВЗЕТИ В КЛАНИЦИ
ОТ ЗАКЛАНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ
Писмо № ……………

ДО ……………………………………….
(НДНИВМИ, РДВИ)

…………….. 200….. г.

гр. .........................................................
Изпращаме Ви: един брой проба

Клинични признаци:

Мозък от: .........................................................

.....................................................................

(вид на животното и възраст в месеци.)

...........................................................................
(пълен идентификационен ушен номер на животното)

......................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Произход на животното:
· Местно: ................................................
· Вносно: ................................................
· Приплод от вносно: ............................

.....................................................................

Собственост на: …………….……….............

.....................................................................

име

………..............................................................
презиме и фамилия/наименование на ЕТ или юридическо

Патологоанатомични данни:
.....................................................................
.....................................................................
(описват се всички установени промени)

лице

Лечение: .....................................................

Улица, №: …………………………................

.....................................................................

Гр. (с.): …………………………….................

.....................................................................

Област: ……………………………................

Предполагаема диагноза:

Жив. обект с вет. рег. №

.....................................................................

BG

.....................................................................
С молба да бъдат изследвани за ТСЕ
·

редовно клане над (30/18м.) ...............

·

заклани по необходимост (над
24м.) ......................................................
........
намерени болни при прекланичния
преглед (над 24м.) ...............................
съмнителни за ТСЕ ............................

·
·

Допълнителна информация (бележки):
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Официален вет. лекар: ....................................
име

.....................................................................
презиме, фамилия

По един екземпляр за: лабораторията, РВМС, остава на кочана

Подпис и щемпел:

