
дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение 

към животните, и контрол на фуражите“,

Българска агенция по безопасност на храните,

Тел.: 02 915 98 42; e-mail:ahwfc@bfsa.bg

за изследване за:

• Трихинелоза

• Африканска чума по свинете

• Класическа чума по свинете

Инструкция за взимане и изпращане 
на проби от диви свине до 

лаборатория чрез Модул лов
Приложение към Заповед № РД 11-1321 от 09.07.2019 г.
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Веднъж дръпнал спусъка, забавлението свършва и започва работата



Проби за изследване на дивите свине



Крачетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза 

Проби за трихинелоза се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе!
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Крачетата на диафрагмата за изследване за трихинелоза 

Пробата следва да е 

поне 200 грама 

мускулатура, която 

заедно с вакутейнера 

с кръвта и двата края 

на далака се поставя 

във флакона.

На флакона се залепя 

Баркода.

Проби за трихинелоза и АЧС се взимат от всяко отстреляно диво прасе!









Кръвната проба проба се взема директно с вакумтейнера или чрез 

приложената в комплекта спринцовка. При правилна подготовка на 

пробата, във вакумтейнера след около 20 минути кръвта се разслоява, 

като в горната част ясно се вижда кръвния серум.

Лоша проба Добра проба

Хемолиза Серум

Кръвна проба



Проби се взимат от всяко едно отстреляно диво прасе!

• Диафрагмата, далака и вакутейнера 

с кръвта се поставят във флакона;

• единият Баркод се залепя на флакона;

• другият Баркод се ползва за обозначаване 

• на трупа, от който са взети пробите;

• въвеждат се данните за отстреляната дива свиня в модул Лов;

• пробата се носи/изпраща до лаборатория за изследване на 

трихинелоза.

Проби за трихинелоза и АЧС се взимат от всяко отстреляно диво прасе!



В случай на намерен разложен труп на дива свиня се 

взима само тръбна кост, която се изследва за чума 

по свинете. 

В този случай не се взема проба за трихинелоза.



Необходима информация, която да 
придружава пробите

• Дата на отстрел

• Място на отстрел

• ЛРД, ловец извършил отстрела

• Приблизителна възраст на дивото 

прасе 

• Пол

• Забелязани отклонения от 

нормалния вид на вътрешните 

органи, поведение на дивеча и т.н.

Място на отстрел на диви свине от които са взети 

проби за изследване за КЧС през 2015 г.



В модул Лов следва да се 

попълват данни за всяка една 

проба от отстреляна или 

намерена мъртва дива свиня -

през бутона 

Данните в модул Лов са 

достатъчни за изследване на 

пробата и не се налага писане 

на писмо на хартия.

След приключване на 

изследванията, резултатите 

могат да се видят през бутона 

МОИТЕ ПРОТОКОЛИ

ДОБАВИ ПРОТОКОЛ



Преглед на резултата:
(чрез модул Лов или чрез www.bfsa.bg) 

http://www.bfsa.bg/

