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I. ЗАКОНОВА УРЕДБА

Законa за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), обнародван в ДВ бр. 87, от
01.11.2005 г., в сила от 02.05.2006 г.

Наредба 9/28.01.2006 за мониторинга на зоонозите при тяхната профилактика,
ограничаване и ликвидиране (Публикувана в Държавен вестник, бр. 15 от 17.02.2006),
транспонираща Директива 2003/99/EC от 19.11.2003 за мониторинг на зоонозите и
зоонозните инфекциозни агенти, изменящ Решение на Съвета 90/424/EEC и отменящ
Директива на Съвета 92/117/EEC.

Регламент (ЕО) № 2160/2003 относно контрола на салмонела и други специфични
агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига и актовете по
прилагането му;

Регламент (ЕК) № 200/2010 от 10 март 2010 г, изменящ Регламент (EC) No 2160/2003 на
Европейския парламент и на Съвета относно целта на Общността за намаляване на
разпространението на Salmonella серотипове при възрастни разплодни стада от видовете на
Gallus Gallus.

Регламент (EC) No 517/ 2011 от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) №
2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за
намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки
от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) №
200/2010 на Комисията.

Регламент (EC) No 1177/ 2006, прилагащ Регламент (EC) No 2160/2003 на Европейския
парламент и на Съвета в частта му относно изискванията за употреба на специфични методи
за контрол в рамката на националните програми за контрол на салмонелозата при домашните
птици;

Регламент на Комисията (ЕК) № 1237/2007, изменящ Регламент (EC) No 2160/2003 на
Европейския парламент и на Съвета, както и Решение 2006/2003 в частта им, относно
изискванията за предлагане на пазара на яйца от заразени със Салмонела стада на кокошки
носачки;

Регламент (ЕК) № 213/2009 от 18 март 2009 г, изменящ Регламент (EC) No 2160/2003 на
Европейския парламент и на Съвета, както и Регламент (ЕС) № 1003/2005 частта им, отнасяща
се за контрола и изследванията за Salmonella в разплодни стада от видовете на Gallus Gallus и
пуйки.

Регламент (EC) No 200/2012 от 8 март 2012 относно целта на Общността за намаляване
на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в птичи стада бройлери, предвидена в
Регламент (ЕО) № 2160/2003 на ЕП и на Съвета.

Регламент (ЕС) № 1190/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година относно целта
на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в стадата от пуйки,
предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета
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II. МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЗА
САЛМОНЕЛА РЕЗУЛТАТИ
РАЗВЪДНИ ПТИЦИ ОТ РОДА ГАЛУС ГАЛУС
Стъпка 1

Взимане на проби от
собственика – от люпилня

Стъпка 2

Положителни резултати за Salmonella

Стъпка 3

Стъпка 4

Взимане на проби от
собственика – от ферма

Стадото се счита за съмнително и се поставя под официална възбрана/ взимане на
проби от официален лекар, като се взимат проби от всички стада в стопанството.

Положителни резултати за
Salmonella Enteriditis и
S.Typhimurium

Стъпка 5

Възбрана на стадото.
Яйцата се насочват за
унищожаване, съгласно
Регламент 1069/2009.Клане* или
унищожаване на птиците от
засегнатото стадо.

Стъпка 6

Почистване и дезинфекция под
официален контрол. Взимане на
проби за доказване на ефективност
на почистването и дезинфекцията.

Положителни
резултати за S. infantis,
S. hadar, S. virchow

Епидемиологично
проучване, преглед на
мерките за биосигурност,
предприемане на
мерки за намаляване
или ликвидиране на
инфекцията.

Отрицателни резултати
за S. Еnteriditis и
S.Typhimurium

Не се изискват
допълнителни
действия и мерки.

Положителни резултати –стъпка 6
Стъпка 7
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КОКОШКИ НОСАЧКИ ОТ РОДА ГАЛУС ГАЛУС
Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Стъпка 4

Стъпка 5

Стъпка 6

Стъпка 7

Стъпка 8

Взимане на проби от собственика или официален контрол
Положителни резултати за Salmonella Enteriditis и S.Typhimurium

Стадото се поставя под възбрана и взимат се проби от всички стада в
стопанството.

Положителни резултати за
Salmonella Enteriditis и
S.Typhimurium

Яйцата се маркират и насочват за клас
“Б” или за унищожаване, съгласно
Регламент 1069/2009.
Клане* или унищожаване на птиците от
засегнатото стадо. Почистване и
дезинфекция под официален контрол.
Взимане на проби за доказване на
ефективност на почистването и
дезинфекцията.

Отрицателни резултати за
Salmonella Enteriditis и
S.Typhimurium
Не се изискват допълнителни
действия и мерки.

При изключителни обстоятелства (съмнение за фалшиво положителен или
отрицателен резултат) и след предварително съгласуване с ЦУ на БАБХ, може да се
вземат допълнителни проби:
- 7 броя проби ( 5 чифта обувни тампони “чорапчета” (свободно или подово) или 5
сборни фекални проби (клетъчно) и 2 прахови проби); или 300 кокошки
(трупове); или 4000 яйца (изследват се партиди по 40 яйца); и
- проба от 5 цели трупчета за стадо, за изпитване и установяване на остатъци от
антимикробни препарати, инхибитори, дезинфектанти.

При положителни резултати –
стъпка 5

Взимане на проба на 22-26
седм. възраст от ново
населеното стадо.

При отрицателни резултати –
вдигане на възбраната.

Взимане на проби от
собственика - всеки 15
седмици.
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БРОЙЛЕРИ ОТ РОДА ГАЛУС ГАЛУС
Стъпка 1

Стъпка 2

Стъпка 3

Стъпка 4

Стъпка 5

Стъпка 6

Стъпка 7

Взимане на проби от собственика /официален контрол

Положителни резултати за Salmonella Enteriditis и S.Typhimurium

Взимане на проби от официален лекар от всички стада в стопанството.

Положителни резултати за
Salmonella Enteriditis и
S.Typhimurium

Клане* на птиците.

Отрицателни резултати за
Salmonella Enteriditis и
S.Typhimurium

Не се изискват допълнителни
действия и мерки.

Почистване и дезинфекция под
официален контрол. Взимане на проби
за доказване на ефективност на
почистването и дезинфекцията.

Положителни резултати –
стъпка 6

*Забележка: Прясно месо, получено от тези птици, не може да се пуска на пазара за консумация
от човека, освен, ако не отговаря на следния критерий:
„Салмонела: отсъства в 25 g“.
ПУЙКИ
1. Пуйки за разплод – виж развъдни птици от рода Галус Галус
2. Пуйки за угяване – виж бройлери от рода Галус Галус
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