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Въведение
Използването на отровни примамки представлява заплаха за голям брой 

животински видове, в т.ч. защитени и застрашени, което е забранено по силата на 
международното, европейското и националното законодателство, в т.ч. конвенции, 
директиви, регламенти, закони и подзаконови нормативни актове. 

Историята на използването на отрови и отровни примамки е добре 
документирана в България. В резултат на употребата им в страната са почти напълно 
унищожени популациите на хищните и лешоядните видове птици от 60-те до 80-
те години на миналия век. Основната причина за тяхната употреба е социално- 
икономическа. Това са основно конфликтите от типа човек-хищник и човек-човек, които 
възникват в резултат на претърпени стопански загуби. Въпреки че тези практики се 
разпознават от населението като незаконни и съществува обмен на информаиця по 
проблема, липсата на съдебна практика и изпълнително държавно звено на практика 
оставя проблема без решение. През последните години темата отново придобива 
актуалност покрай сериозни случаи на отравяне на лешояди в Кресненското дефиле, 
гара Бов и Източни Родопи. Затова се забелязват и първите успехи в посока на 
борбата с отровите като: значително подобряване разбирането на проблема, изграждане 
на база данни, подобряване на сътрудничеството и капацитета, пробо-взимане и 
анализи на проби и създаването на първия кучешки екип за борба с отровите в 
България.

В резултат на гореизложеното през 2019 г. започна работа по създаване 
на по-ефективна система за работа върху случаи на отровителство от органите на 
МВР, прокуратура, участието на Регионални инспекции по околна среда и води, 
токсикологични лаборатории, активното участие на природозащитни неправителствени 
организации, методическа помощ и участие на МОСВ. Началото на процеса следва 
дълго продължение от 2017 г., когато за първи път проблемът беше представен пред 
институциите на работна среща. С цел продължаване на работата и поради нуждата от 
спешни мерки в България, БДЗП рестартира диалога по темата през пролетта на 2019 г. 
По този начин през ноември същата година, на национална среща с участието на 
отговорните държавни институции и неправителствените организации, работещи върху и 
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засегнати от проблема (напр. нарушение на течащи реинтродукционни програми), беше 
създаден първият работен вариант на национален план. Националният план за действие 
обхваща 10 год. период от време с фокус върху застрашените грабливи птици и е с 
обхват цялата страна. На тази база бяха определени приоритетите и кохерентността на 
документа по отношение на заинтересованите страни.

В рамките на националния план за действие бяха идентифицирани четири 
основни проблема по отношение на незаконно използване на отрови и отровни 
примамки, анализирани причините и предпоставките, както и идентифициране на 
институции, организации, лаборатории и физическите лица, имащи отношение към 
проблема, в т.ч. и извършителите на деянията. 

При разработването на Националния план за действие ясно беше разпозната 
нуждата от създаването на ясен механизъм на работа и координация между отделните 
институции.

Настоящият материал е създаден с цел да подчертае особеностите на този 
род престъпления срещу околната среда и да предложи насоки за работа, почиващи 
на международния опит. Ръководството следва логическата хронология на събитията 
при разследване на случаи на тровене в дивата природа и акцентира върху важни 
моменти от събирането и анализирането на веществените доказателства. Наред с това 
предоставя и протокол за действие за бърза помощ при случаи на отравяне с цел 
подпомагане на работата на разследващите органи в България.
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Отрови
Отровите са химически съединения или вещества, които нарушават нормалното 

протичане на жизнените процеси. Попаднали в организма, в определени количества, те 
предизвикват влошаване на здравето или смърт.

Масовата употреба на отровни вещества за растителна защита, борба с болести 
като бяса и най-вече за борба с насекоми, гризачи и хищници оказва негативно 
въздействие върху биоразнообразието. Хищните птици и в частност лешоядите стават 
косвени жертви на масовите кампании за тровене на хищници и други неприятели.

Силата на отровното действие на препаратите за растителна защита се 
преценява по т. нар. средна летална (смъртна) доза (LD50), т. е. по количеството 
отрова, която предизвиква смъртта на половината опитни животни (бели мишки/
плъхове). Почти всички препарати за растителна защита действат не само при 
поглъщане през устата, но и през кожата и дихателните органи, като леталната доза се 
различава в зависимост от това дали препаратът се поглъща, действа през кожата или 
се вдишва. 

В зависимост от средната летална доза (LD50) въз основа на действащата 
европейска и национална нормативна база препаратите за растителна защита се 
разделят на четири групи: 

Изключително опасни – много силно отровни препарати със силно изразени 
отрицателни ефекти (канцерогени, мутагени и т.н.) или силно устойчиви в околната 
среда. Поради високата си токсичност и опасност такива препарати не се регистрират 
и са забранени за употреба в България.

LD 50 орално – 1-10 мг/кг (твърда форма); 1-50 мг/кг (течна форма) 
LD 50 дермално – 1-40 мг/кг (твърда форма); 1-100 мг/кг (течна форма)
LD 50 инхалаторно – 1-200 мг/куб.м.

Много опасни - силно отровни препарати, които влизат в първа 
професионална категория съгласно Закона за защита на растенията и свързаните с 
него нормативни и поднормативни актове. Те се прилагат само от обучени специалисти, 
които имат разрешително за употребата им. Към тази категория се отнася и най-често 
използваният за тровене пестицид в България в последните години – ланат. 

LD 50 орално – 11-30 мг/кг (твърда форма); 51-100 мг/кг (течна форма) 
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LD 50 дермално – 41-150 мг/кг (твърда форма); 101-500 мг/кг (течна форма)
LD 50 инхалаторно – 201-1000 мг/куб.м.

Отровни или опасни препарати за растителна защита от втора 
професионална категория. Право да ги прилага има всеки, преминал специален курс 
на обучение за работа с такива препарати и представил удостоверение за това при 
закупуването им.

LD 50 орално – 31-150 мг/кг (твърда форма); 101-500 мг/кг (течна форма) 
LD 50 дермално – 151-1000 мг/кг (твърда форма); 501-2000 мг/кг (течна форма). 
LD 50 инхалаторно – 1001-2500 мг/куб.м.

Слабо опасни препарати, попадащи в непрофесионалната група и 
предназначени за широка употреба.

 
LD 50 орално – над 150 мг/кг (твърда форма); над 500 мг/кг (течна форма) 
LD 50 дермално – над 1000 мг/кг (твърда форма); над 2000 мг/кг (течна форма). 
LD 50 инхалаторно – над 2500 мг/куб.м.

Основни причини за употреба 
на отрови и отровни примамки

в дивата природа
Загубите, които търпят животновъдите при нападения на хищници, и 

неработещата схема за компенсации на щетите от вълци са основната причина за 
изостряне на конфликта между човека и хищниците. Често това води до прибягване 
към нелегални средства за решаване на проблема. Идеята и опитът за използването на 
отровни примамки срещу хищници лесно се предава от човек на човек, включително и 
от съседни страни. Потърпевша страна в случаи на използване на отрови в природата 
са ловците, които често губят своите кучета в инциденти с използване на отрови.

Конфликт човек-хищник
Конфликтът човек-хищник се посочва като най-честата причина за използване 

на отрова. Целта винаги е унищожаване на хищниците, но отровните примамки в 
повечето случаи водят и до много косвени жертви, включително от застрашени видове 
(Фиг. 1). 



9

След присъединяването на България към Европейския съюз основните приходи 
на животновъдите се генерират не от реализирана пазарна продукция, а от субсидии, 
обвързани с броя отглеждани животни. Съгласно действащата нормативна база в 
България при установена липса на заявени за подпомагане животни размерът на 
субсидията се намалява. Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол 
на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания 
определя, че ако липсите са до 10%, животновъдите губят подпомагане само за 
липсващите животни, но ако липсите са до 20%, субсидиите им се намаляват с 
удвоения размер на подпомагането за липсващите животни, а ако при проверка 
липсват над 20% от заявените животни, стопаните губят право на подпомагане 
за съответната година. По този начин всяка загуба от хищник или от болест се 
отразява финансово на животновъдите и дори може да доведе до санкции. 

В Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 
„Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014–2020 г. е предвидена възможност стопаните да представят документ, с който да 
удостоверят загуба на животно, за да не бъдат санкционирани. Според чл. 43, (1) 3. 
при смърт вследствие на нападение от хищници, този документ трябва да се издаде 
от държавно горско стопанство и/или от директора на дирекция на национален парк (в 
зависимост от това, кой стопанисва територията, на която се е случило нападението).

В България има разработена схема за компенсация на щети от мечки, но за 
щети от вълци се предвиждат компенсации само съгласно Закона за лова и опазване 
на дивеча:

Чл. 79. (1). Обезщетенията за щети, нанесени от дивеча в ловностопанските 
райони на земеделски култури, горска растителност и на домашни животни в 
разрешените за паша райони, се заплащат от лицата, стопанисващи дивеча. 

При екстензивното животновъдство (основно говедовъдство), обаче, често 
животните се отглеждат изцяло пасищно и без пастир. Съответно, рядко умрялото 
животно се открива навреме, за да може да се докаже причината за смъртта. Нещо 
повече, много от животновъдите нямат практиката да се обръщат към представители 
на държавното горско стопанство за документ, доказващ загуба от хищник, или да 
предявяват претенции към стопанисващите дивеча за компенсации. Не на последно 
място, стопанисващите дивеча съгласно закона са най-често ловните дружинки към 
съответното ловно сдружение. Често в тях членуват и животновъдите, които търпят 
загуби от вълци, и така на практика те трябва да компенсират сами себе си, което е 
своеобразна форма на конфликт на интереси. 
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Фиг. 1. Установен случай на тровене на белоглави лешояди и скален орел в с. Бов, община Своге 
през септември 2019 г., чрез карбаматна или органофосфатна отрова. 

Конфликт човек-човек
Междуличностните конфликти често водят до употреба на отрова, особено в 

селата, като жертвите са основно съседските кучета. Труповете на отровените кучета 
обикновено не се заравят или предават на екарисаж, а се изхвърлят в околностите на 
населеното място, където са лесно достъпни за различни мършоядни видове (Фиг. 2). 
Особено уязвими от тези практики са египетските лешояди, които често търсят храна в 
близост до селата. 

  Фиг. 2. Установен случай на тровене на четири кучета (и една лисица)в с. Долни Главанак,
  общ. Маджарово, през юли 2013 г., чрез патешки глави, обработени с ланат. 
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Към конфликтите човек-човек се отнасят и проблемите с безстопанствените 
кучета и котки, особено в градовете, и употребата на отрова за намаляване на 
числеността им. Липсата на адекватен контрол върху собствениците на домашни 
любимци, най-вече за превенция на изоставянето на кучета и котки и неприлагането 
на адекватни мерки за контрол на размножаването им води до увеличаването на 
популацията на безстопанствените животни и създава предпоставки за използване 
на отрови – честа практика е залагането на отровни примамки на места, на които се 
концентрират безстопанствени животни. След това труповете на отровените животни 
най-често се събират от почистващите фирми и се изхвърлят на депата за битови 
отпадъци, където стават лесно достъпни за лешоядите. 

Нормативна уредба в България, свързана с 
незаконната употреба на отрови

Производството, разпространението, притежанието и използването на 
отровни вещества се регулира от действащото законодателство. Този род деяния са 
криминализирани съгласно регламентите на Наказателния кодекс с ефективна присъда. 

Съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 
и препарати контролът върху опасните вещества е от компетенциите на структури на 
Министерствата на околната среда и водите и на здравеопазването, а при внос и 
износ на такива вещества – от компетенциите на Агенция Митници. За нарушаване на 
закона са предвидени административни санкции – глоби и отнемане на разрешителни.

Към опасните химически вещества се отнасят и препаратите за растителна 
защита, като контролът върху тяхната употреба се осъществява от дирекция „Продукти 
за растителна защита, торове и контрол“ към Българската агенция за безопасност на 
храните (БАБХ). Съгласно Закона за защита на растенията препаратите за растителна 
защита се разделят на две категории на употреба – професионална (първа и втора 
група) и непрофесионална с цел ограничаването на употребата на препарати, 
съдържащи силни отровни вещества, до определен кръг потребители. При нарушения 
органите на БАБХ могат да налагат административни наказания. 

По-сериозни санкции се предвиждат в случаите, в които отровно вещество 
е използвано за умъртвяване на животни, като използването на отрови и отровни 
примамки е забранено в няколко закона.

При ловуване се забранява използването на отровни или упойващи вещества, 
както и стръв с такива вещества, а в Правилника за приложение на закона за лова и 
опазване на дивеча се забранява употребата на токсични препарати, вредни за дивеча. 
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Нарушенията на Закона за лова и опазване на дивеча се установяват с актове, 
които се издават от представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) или от 
упълномощени служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) съгласно 
разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Употребата на отровни примамки се забранява и в Закона за биологичното 
разнообразие. Нарушенията се установяват с акт на длъжностно лице, определено 
от министъра на околната среда и водите или от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите, от областния управител или от кмета на общината.

В Закона за защита на животните ясно са очертани и компетенциите на 
отделните институции по отношение на изпозлването на такива вещества за убиване 
на гръбначни животни.

Отровни примамки
За отровни примамки се използва всяка храна, която може да привлече 
животното с цел отравяне:

1. Цял труп на животно (Фиг. 3.1)

Фиг. 3.1. Цял труп на животно, използван като отровна примамка.
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2. Части от животно (Фиг. 3.2)
• Парче месо
• Сланина
• Парче мазнина
• Част от черен дроб
• Вътрешности
• Глави
• Крака
• Кости с месо

Фиг. 3.2. Части от животно (кожа), намазана с отрова.

3. Други продукти (Фиг. 3.3)
• Колбаси (кренвирш, салам)
• Кайма
• Яйца
• Сирене
• Плод
• Риба

  

Фиг. 3.3. Други продукти, използвани катo отровни примамки.

Основни категории отровни вещества
• Карбамати: Метомил, Карбофуран, др. (Фиг. 4)
• Органофосфати: Форат, др.
• Органохлорини: Ендосулфан, Хептахлор, др.
• Цианидни капсули
• Стрихнин
• Родентициди
• Киселини
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Пестициди, използвани най-често в отровните примамки: 
• Карбофуран
• Алдикарб
• Ендосулфан
• Хептахлор
• Форат
• Хлорпирифос

Фиг. 4. Отровна примамка за хищници.

За повече информация за законовия статут на всяка химическа субстанция вещества 
посетете интернет страниците на КВМП и БАБХ.

Признаци за смърт вследствие 
от отравяне при бозайници 

Поза на тялото и крайниците
Позицията на тялото разкрива интензивна и мъчителна смърт, съпроводена със спазми 
поради болката при отравянето. Гръбнакът може да бъде или изключително разтегнат, 
или изключително свит. Същото се отнася и за крайниците (Фиг. 5). Опашката може да 
бъде изпъната. При котките ноктите са извадени и изпънати извън лапата (Фиг. 6).

  Фиг. 5
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Фиг. 5. Характерни неестествени пози на смърт при бозайници вследствие от отравяне.

Фиг. 6. Извадени нокти при умряла котка вследствие 
от отравяне.

Кървене и слюноотделяне
• Кръв в устната кухина, носа и/или ануса е често срещан признак (Фиг. 7)
• При вълци, кучета и лисици може да се наблюдава прекомерно слюноотделяне 
  (Фиг. 8)

  Фиг. 7. Кървене от носа на умрялото животно.        Фиг. 8. Пяна в устата на умрялото животно.
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„Сардонична усмивка“ и „плезене“
Бозайниците с дълга муцуна (като кучета и вълци) могат да придобият така наречената 
„сардонична усмивка“ (Фиг. 9). Не е толкова очевидно при лисиците, където обикновено 
могат да се видят само зъбите (Фиг. 10). Понякога езикът остава извън устата и е 
прехапан (най-често при котките) (Фиг. 11).
 

Фиг. 9. „Сардонична усмивка“ при отровено куче.  Фиг. 10. Видими кучешки зъби при отровена лисица.
 

Фиг. 11. Типична „оплезена физиономия“ 
при отровена котка.
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Козина
Косъмчетата на козината обикновено са твърди и наежени (Фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Характерно състояние на козината при отровена лисица.
 
Изключение! При смърт от цианид трупът може да не показва нито един от по-горе 
изброените признаци.

Признаци на отравяне при птиците
Позиция на крилата

Едното или двете крила обикновено са отворени или полуотворени (Фиг. 13).
   

Фиг. 13. Характерно положение на крилата при отровени лешояди.
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Опашка и врат
• Опашката може да стърчи нагоре, много напрегната или широко отворена (като 
ветрило).
• Вратът може да бъде извит в неестествено положение (по-очевидно при птици с 
дълги вратове) (Фиг. 14).

 

Фиг. 14. Характерно положение на врата при отровени лешояди.

Глава и крайници
• Рядко се открива кръв в клюна, особено при хищните птици
• Хищните птици обикновено са със затворени пръсти (въпреки че това не е толкова 
често срещано при лешоядите и много рядко при белоглавите лешояди) (Фиг. 15)
 

Фиг. 15. Характерно положение на пръстите на краката при отровена хищна птица.
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Поза на тялото
• Отровените птици почти винаги се намират в легнала по корем поза (Фиг. 16).
• Един или двата крака са обърнати назад.

 

Фиг. 16. Характерна поза на тялото при отровена хищна птица.
 

Други косвени признаци за употреба 
на отрова и отровни примамки

Отравяне, установено на разстояние от източника, се случва, когато отровната 
примамка е далеч от мястото, където птицата е намерена мъртва.

Брой животни и видове
• Когато голям брой мъртви животни се открият на малка площ, особено ако 

са от различни видове, това обикновено е показател за неприродна смърт, вероятно 
отравяне.

Мъртви насекоми 
•Намирането на мъртви насекоми отгоре, отдолу и около мъртвото животно и 

отровната примамка е често срещано явление (Фиг. 17), а в някои случаи могат да 
бъдат намерени дори малки влечуги и бозайници. Освен това, ако трупът не е пресен, 
може да се открият и деформирани насекоми. 
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Забележка: Присъствието на живи насекоми и/или червеи не изключва отравяне.
  

Фиг. 17. Наличие на дефрагментирани насекоми около отровната примамка.

Местоположение
Местоположението, където се намират мъртвите животни, е важно, тъй като болните 
диви животни рядко умират в средата на пътека или поле. В някои случаи животните 
могат да бъдат намерени близо до вода (потоци, извори, водни резервоари), тъй като 
някои отрови причиняват полидипсия (прекомерна жажда) (Фиг. 18).
 

Фиг. 18. Неестествено местоположение на тялото при отровено куче.
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Основни насоки при разследване 
на случаи на отравяне 

Къде се залагат най-често отровните примамки?
Отровните примамки не се поставят произволно, а целесъобразно според прицелните 
видове:

• Покрай пътища (включително черни пътища и пътеки) 
• Покрай проходи, използвани от диви хищници (вълк, лисица и др.), като потоци, 
клисури, колове и др. 
• Покрай пасажи, използвани от добитъка (когато целта са овчарски кучета) 
• В близост до животновъдни ферми 
• Паркинги, използвани от ловци, и места, посещавани от ловци по време на лов

Извършителят обикновено избира най-бързия, лесен и дискретен начин за 
разпространение на примамките.

Как да открием отровните примамки?
• Проверете за следи от извършителя като хартиени салфетки, найлонови торбички, 
сребърна хартия, ръкавици за еднократна употреба и др.
• Проверете по пътищата в непосредствена близост за очевидни примамки. Проверете 
зоните за паркиране, коритата, кръстовищата и т.н. 
• Съберете колкото можете повече информация – потърсете свидетели, проверете 
собствеността на земята, животното/ните, ползвателя/лите на ловен район, имот, 
парцел земеделска площ и др., проверете достъпа до мястото, сравнете хронологията 
на събитията и т.н.

Планиране на разследването
• Идентифицирайте мотива за отравянето (напр. разногласия между местните жители, 
проблеми с вълците) и идентифицирайте целевите видове
• Съберете информация за предишни случаи на тровене в същия район
• Проверете пътеките на целевите видове (напр. маршрут, обикновено следван от 
паша, паркинги, корита и др.)
• С изключение на случаите на отравяне, установено на разстояние от източника, 
отровените животни обикновено са на около 1 км от отровните примамки
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Протокол за действие при установяване 
на незаконно използване на отрови

Цел: Да предостави единен, законосъобразен и координиран метод на реакция 
от страна на държавните институции по отношение на случаи на използване на отрови 
и отровни примамки на територията на страната.

Начин на прилагане: Протоколът трябва да се прилага съобразно 
действащото законодателство и при случаи на използване на отрови в природната и 
градска среда. Тъй като моделът е унифициран, той трябва да се прилага еднакво при 
установени случаи.

Приложение: Прокуратура на Република България, Министерство на 
вътрешните работи (МВР) и подразделенията му, Министерство на околната среда 
и водите (МОСВ), неговите подразделения и регионални структури, Министерство 
на земеделието, храните и горите (МЗХГ), неговите подразделения и регионални 
структури, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и нейните областни 
подразделения, НПО, други заинтересовани страни.

Ред на действие при установяване на престъпления
В случай на установяване на потенциално престъпление срещу защитен вид (намиране 
на животно, евентуален обект на престъпление) се спазват следните стъпки:

• Подаване на сигнал
• Опазване и обезопасяване на местопроизшествието и оставяне на човек на място
(по възможност да не се допуска преместване на трупа, както и достъп на животни и
хора до трупа) до пристигане на органите на реда
• Формиране на разследващ екип от отговорните институции за теренна проверка
• Обследване на местопрестъплението и снемане на доказателства
• Събиране на пробите
• Транспортиране на доказателствата за анализ
• Лабораторен анализ. Анализи на доказателствения материал
• Препоръки към НПО
• Бележки
• Приложения
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За целта на настоящото ръководство ще се фокусираме върху оперативното 
разследване на местопрестъплението и правилното снемане на доказателства и 
събиране на пробите.

Обследване на местопрестъплението 
и снемане на доказателства

a. Ограничаване на периметъра на местопрестъплението
 

b. Обозначаване на доказателствата
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c. Доказателствата в общ план

 

d. Определяне на декартовите координати на доказателствата (правоъгълна координатна 
система) се използва, за да се определят положенията на точките в равнина (или в 
някакво пространство) чрез числа.
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e. Триангулация на местопрестъплението - трябва да имате две фиксирани точки, за 
да намерите точка в пространството. Представяне на равнина, наблюдавана от погледа 
отгоре на мястото. Същата техника може да се използва за заснемане на която и да е 
ос за рисуване.
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илюстрация                           номер              описание

                                  1                Отпечатък от обувка

                                  2                Материал от диви животни

                                  3                Биологичен материал

                                  4                Оръжие/предмет

                                  5                Частичен отпечатък

f. Вертикално обследване на местопрестъплението – Когато помощна линия е начертана 
напречно на елемент или терен, за да се покажат разлики във височините, които са 
необходими при всеки тип проучване.
 

g. Ключове на събраните доказателства
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h. Обследване на местопрестъплението чрез обход – процес на претърсване на 
мястото за откриване и снемане на доказателствен материал.

• Линейно

 

• Спираловидно
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• Квадрантно

• Лентовидно

• Последователно търсене
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1. 2.

3. 4.

• Видове доказателствен материал
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Събиране на пробите

Често за отрови се използват високотоксични инсектициди и пестициди. По 
принцип, намирането на подхвърлени парчета месо в дивата природа често се свързва 
с подозрение за използване на отрови. Това не винаги е така, но такива съмнителни 
компоненти и/или трупове на животни трябва да бъдат събрани за анализ. Те трябва да 
бъдат събрани внимателно и прецизно. При възможност се събира и изпраща цялото 
тяло на умрялото животно за пълна аутопсия, а при невъзможност – определени части 
и/или органи по преценка на експерта.

За събирането на добри и качествени с оглед на закона доказателства трябва 
пробите да бъдат събрани коректно:

• За събиране на пробите винаги носете латексови ръкавици и маски тип (Снимка 1).

                           Снимка 1

• Всички примамки и трупове на местопрестъплението трябва да бъдат събрани, за да 
се избегне повторното натравяне.
   – Примамка: опаковайте всяко парче в алуминиево фолио (не използвайте 
пластмаса, особено когато има случай на тровене по повърхността на примамката, 
защото може да окаже въздействие върху анализа) (Снимка 2), и го поставете в 
пластмасов контейнер или торба (по една за всяка примамка) (Снимка 3). 

                           
                          Снимка 2
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                      Снимка 3

   – Обозначете/номерирайте всеки контейнер, сложете го в пакет и закопчайте. Ако 
са събрани няколко, могат да бъдат поставени в един и същи пакет и транспортирани 
до лабораторията (Снимка 4).
   – Токсични вещества: много често могат да бъдат намерени пластмасови опаковки 
и бутилки по време на обследването. Такива трябва да бъдат събрани и опаковани по 
вече описания ред и добавени към доказателствения материал за анализ.
   – Трупове: независимо дали е свеж или стар труп, материалът трябва да се опакова 
двойно. Поставя се в две торби последователно, за да се избегне изтичането на 
телесни и други течности (Снимка 4).

                              Снимка 4

Ако сa налични различни остатъци: остатъци от повръщано, те се събират в 
алуминиево фолио и след това в затворен контейнер (Снимка 5). Ако е възможно, 
покрийте главата с алуминиево фолио.

                                    Снимка 5
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   – Почвени проби: ако вещества със съмнение, че са отрови, се намерят по земята 
(във вид на повръщано или течност), трябва да бъдат събрани, етикетирани и събрани 
в контейнер, заедно с почвата, върху която са разляти на дълбочина 5 см (Снимка 6).

                              
                              Снимка 6

   – Ентомофауна: насекомите, които консумират от трупа, са много важни за 
токсикологичния анализ, защото съдържат от oтровното вещество. Съберете насекомите 
в контейнер, етикетирайте и затворете (Снимка 7).
   – Повръщано: събира се така, както и примамката.

                                Снимка 7

При невъзможност за събиране на цял труп (в случаи на много големи животни) 
трябва задължително да бъдат събрани следните образци на проби:

   – Стомашно съдържимо: най-важната част за намирането на отрова. Поставете в 
добре затворен контейнер (Снимка 8).

                                Снимка 8
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   – Черен дроб и бъбрек: поставете ги отделно в плътно затворен контейнер.
   – Орално съдържимо, ософагус:

   – Ако остатъци от примамки или повръщано се наблюдават в устата, съберете 
във фолио и поставете в контейнер.

   – Остържете целия храносмилателен тракт и го поставете в контейнер.
   – За птици: съберете цялото коремно съдържимо и поставете в контейнер.

   – Нокти: те могат да съдържат следи от възможната отрова и затова е 
препоръчително да бъдат събрани. Отрежете и съберете целите нокти, опаковайте във 
фолио и поставете в отделен контейнер (Снимка 9).

           Снимка 9

Всички проби трябва да бъдат замразени възможно най-скоро след събирането им, 
за да се избегне разграждане на отровното вещество. Всички проби трябва да се 
номерират в ред, в който ще бъдат представени в разследването. Те задължително 
трябва да бъдат „запечатани с подпис“. За да бъдат събрани доказателствата по 
стандартен и общовъзприет европейски принцип (токсични вещества от категория В) те 
трябва да се обозначат по следния начин:

   – Всички проби трябва да се изпратят в двоен зелен пакет, затворен плътно и след 
това поставени в затворен контейнер заедно (Снимка 10).
   – На дъното на контейнера трябва да бъде поставен абсорбиращ материал, ако има 
изтичане.
   – На външната страна на контейнера трябва да има обозначаващ символ във 
формата на диаманд и надпис: “ Освободен животински образец “.

                                  Снимка 10
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Транспортирането, опаковането и съхранението на биологичния материал трябва да 
бъде съгласно стандартите на Световната Здравна Организация.

Протокол за първа помощ
1. Винаги съхранявайте във вашето превозно средство:

• Допълнителен водороден пероксид, 3% (кислородна вода)
• Таблетки Витамин К1, дъвчащи
• Допълнително количество универсален животински антидот UAA (Universal Animal
Antidote) гел

Преди да отидете на терена, винаги помнете теглото на кучето в килограми (kg) 
за целите на дозировката.

2. Винаги съхранявайте във вашия кучешки комплект за първа помощ
• Водороден пероксид, 3% (най-малко 20 ml) 
• 35 ml спринцовка за приложение на пероксида през устата 
• UAA гел, поне 1 доза за вашето куче, предварително изтеглена в спринцовка (1 ml 
UAA гел на 1 kg на куче, напр. дайте 20 ml гел UAA за 20 кг куче)
• Таблетки Витамин К1 (следвайте стъпките на лечение a-g и след това дайте при 
съмнение за родентицидно натравяне). Дозировка: 1 таблетка на 10 кг куче
• Пликове с цип с различни размери, за да се събере пробата 
• Писалка за етикетиране на торбички
• Гумени ръкавици

3.Начин на приложение/първа помощ
a. Накарайте кучето да повърне ВЕДНАГА, 
като му дадете водороден пероксид през устата.
 

Доза Въглероден пероксид: МАХ 45 ml/kg тегло
НЕ ПРЕВИШАВАЙТЕ 2 ml/kg
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b. Разходете кучето и го дръжте, за да 
помогне на водородния пероксид да подейства.
 

c.  Ако след 15 минути не се появи повръщане, 
опитайте друга доза, за предпочитане с малко храна, 
като лакомство.

d. След като кучето повърне, изчакайте 5-10 минути, 
след това дайте гел UAA през устата.

Доза UAA гел: 1 ml/kg
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e. Носете ръкавици, вземете проба от повърнатото в голяма чанта с цип. Запечатайте 
плътно, маркирайте с датата и местоположението, поставете в по-голямата чанта с цип, 
също запечатайте плътно. Уверете се, че пробата за повръщане е напълно запечатана 
и в двата плика и бъдете внимателни, когато пътувате с кучето в затворено превозно 
средство. Дори изпаренията от дъха му могат да бъдат токсични.

f. Заведете кучето при ветеринарен лекар възможно най-скоро!

g. Ако се подозира излагане на родентицид, 
изчакайте още 5-10 минути след даване на UAA гел, 
след което приложете на кучето таблетки K1.

 

НИКОГА не се опитвайте да накарате куче да повърне, ако то вече има припадък! 

ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕ, уверете се, че кучето диша равномерно и може да преглъща.


