
МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯ НА EHV -1  

(OT 15 АПРИЛ ЗА НАПРЕД) 

 

ЦЕЛИ 

Общи цели 

 Да се защитят конете от последствията от инфекциозни болести, предавани преди или след състезание. 

 Да са сигурни ветеринарните власти в здравословното състояние на конете, да се осигури здравословната сигурност при транспортиране на 

конете 

Краткосрочна цел: Минимизиране на рисковете при рестарт на  състезания след EHV – 1. 

Временни правила – Мерките включват поредица от Временни правила, които ще са в сила до второ нареждане, като осигуряват  обосновани 

мерки за безопасност, който позволяват да се наблюдават възникване на огнище на EHV -1.  

 

 

МЕРКИ ПРАВИЛА КОНТРОЛ ОТГОВОРНА СТРАНА 
   Състезател/ 

Отговорно 
лице 

ОК Други 

      
ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО 

 
Настаняване на конете: 

 Всички конюшни трябва да са добре вентилирани; 

 Обслужването/ седлаенето, почистването на конете в 
пътеките/ коридорите е забранено. 

Опции за конюшня на закрито/ под един и същи покрив: 
1. Не повече от 30 коня настанени за нощувка, споделящи 

общо въздушно пространство.  

  

 Х  

Преди пристигането на първите коне трябва да бъде изготвен план 
на местата, където ще се настаняват конете на всеки клуб/ 

 Да се изготви скица за 
разпределението на конюшните, 

 Х  
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състезател. Ако са направени промени от първоначалния план за 
настаняване, след пристигането на конете, трябва да бъде изготвен 
актуализиран план и същият да бъде предоставен на отговрния 
ветеринарен лекар преди пристигането на първите коне. 
 

която да се предостави на 
отговорния ветеринарен лекар 
на хартиен носител  

Почистване и дезинфекция на конюшните . 
Отговорното лице трябва да е от ОК 

  
 Х  

На входовете и изходите на конюшните да има места за миене и 
дезинфекция на ръцете 

  
 Х  

Спрей за дезинфекция на ключови места на мястото на 
състезанието (входове, конюшни и т.н) 

  
 Х  

      
ПРЕГЛЕД ПРИ ПРИСТИГАНЕ      
      
Прегледът при пристигане на конете се провежда извън конюшнята 
и се планува така, че конете да не са в близост до други коне.  

 Ветеринарният лекар 
 Х  

Коне с повишена температура ( над 38,8 градуса) не се допускат в 
конюшнята. 

  
Х   

На мястото на състезанието състезателят/ конегледачът трябва да 
представи подписан здравен формуляр (приложение 1) за всеки 
кон 

 Представен при пристигане на 
отговорния вет. лекар  по време 
на ветеринарния преглед  

Х   

Забранено е влизането на мястото на състезанието на коне, които 
не отговарят на изискванията. Коне, пътуващи със същия камион/ 
транспорт също не се допускат . 

  
 Х  

      
НА МЯСТОТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО      
ПЕРСОНАЛ   Х Х Стюарди и 
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Ограничен достъп до конюшните. Основен персонал -  състезател, 
треньор, ветеринарни лекари и конегледачи имат право на 
достъп до зоните на конюшнята. Собствениците на коне не се 
считат за основен персонал. Организационния комитет трябва да 
ограничава достъп на други освен тези, които са основен 
персонал. Препоръчва се персоналът да има достъп само до 
конюшните, в които се намират техните коне. 

официални 
лица 

Всички официални лица на състезанието трябва да бъдат 
инструктирани  от ветеринарния лекар  относно мерките за 
биосигурност, с особен акцент върху ветеринарния контрол. При 
проверка на презносници, гамаши, бинтове и т.н.,  стюардите  да 
сменят ръкавиците за всеки кон 

 Организационният Комитет се 
задължава да осигури 
достатъчен брой ръкавици   

Официално 
лице и 

стюарди 

НАПУСКАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО      
      
 Генералният секретар на БФКС има възможност по предложение 
на Ветеринарната комисия да отмени състезание по време на 
провеждането му, ако има огнище на EHV - 1 

  
  

Ветеринарна 
комисия 

 По всяко време, Ветеринарната комисия към БФКС има право да 
налага изисквания и ограничения, свързани с EHV – 1 на 
състезатели и коне, официални лица и Oрганизационни комитети.  

  
  

Ветеринарна 
комисия 

Ако Ветеринарната комисия към БФКС обяви огнище, всички болни 
и контактни коне трябва да са под юрисдикцията на ветеринарната 
комисия докато не бъдат освободени. Мерките за биосигурност 
трябва да включват координати на местоположението на конете.  

  

  
Ветеринарна 

комисия 

 


