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Образец ЗХОЖ – 99 A/ Утвърден със Заповед № РД11-1275/04.07.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

 

Контролен лист за проверка на животновъдни обекти с интензивно 

отглеждане на селскостопански животни, за спазване правилата за 

хуманно отношение към животните 

 
 

ОДБХ    Вид на проверката: 

 

обект с вет.  Номер на проверката   

регистрационен №BG 

 

капацитет на обекта        Дата на проверката 

  

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия 

Населено 

място      

Пощенски код    

 

Вид и категория животни (подчертава се):                    брой на животните в жив.обект  

  

Едри преживни (с изключение на телета) 

 

Дребни преживни  

 

Еднокопитни 

 

Кокошки (с изключение на носачки) 

 

Пилета бройлери  

 

Пуйки 

 

Гъски 

 

Патици 
 

Дивеч 
 

Други 

 

 

Система на отглеждане:...................................................................................................................................... ......... 

 

        Дата на първо заселване: 

        Дата на реконструкция: 

 

 Изисквания 

 
Коментари 

Да  Не  

1. Управленски практики и персонал    

1.1 Достатъчен брой гледачи, които притежават 

необходимата квалификация и опит за полагане на 

грижи за животните  

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 първа рутинна повторна друга 
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1.2 Гледачите не причиняват стрес, болка, страдание и 

наранявания на животните, за които се грижат 

   

1.3 Определен персонал занимаващ се с практиките за 

хуманно отношение 

   

1.4 Очертани политика на хуманно отношение и 

процедури на собствен одит 

   

1.5 Персоналът, който се грижи за животните е обучен по 

изискванията за хуманно отношение.  

Собствениците или ръководителите на 

животновъдния обект, организират обучение на 

гледачите за спазване на правилата за хуманното 

отношение към животните. 

   

1.6 Хигиената в помещенията, боксовете и клетките се 

поддържа ежедневно, без да се предизвиква стрес при 

животните; 

   

1.7 Извършва се редовно механично почистване и 

дезинфекция на помещенията, съоръженията и 

инвентара, и винаги при подмяна на една партида 

животни с друга; 

   

1.8 Мъртвите животни се отстраняват ежедневно, а 

изпражненията се почистват толкова често, колкото е 

необходимо; 

   

1.9 Малтретираните от събратята си животни и такива с 

повишена агресивност и прояви на канибализъм, се 

държат отделно от групата(Чл. 151, т.15 ЗВД ) 

   

2. Инспекции    

2.1 Животните са поддържани в добра кондиция и в 

добро здраве – липсват белези за побой и 

наранявания върху животните (Чл. 151, т.1 ЗВД) 

   

2.2 Извършва се ежедневен контрол върху 

здравословното състояние на животните.(Чл.9, ал.1 

от Наредбата, чл.150, ал.2 от ЗВД) 

   

2.3 Има достатъчно осветление - неподвижно или 

подвижно, включително фенерчета в случай на 

спиране на електричеството, което да дава 

възможност животните да бъдат инспектирани по 

всяко време. (Чл.9, ал.1 от Наредбата) 

   

2.4 Животните не се подлагат на натоварвания, които не 

са съобразени с анатомичните и физиологичните им 

възможности; (Чл. 151, т.5 ЗВД ). 

   

2.5 Болни и наранени животни се изолират в помещения 

с удобна постеля, наличие на храна и вода. (Чл.9, ал.2 

от Наредбата) 

   

2.6 За болните и наранени животни се полагат нужните 

грижи и им се осигурява ветеринарномедицинска 

помощ. (Чл.9, ал.2 от Наредбата) 

   

2.7 Техническите съоръжения и оборудване - 

инспектират се ежедневно и установените дефекти се 

отстраняват по възможно най-бърз начин (Чл.13, ал.1 

от Наредбата) 

   

2.8 Когато незабавното отстраняване на дефект е 

невъзможно, се вземат временни мерки за 

осигуряване безопасността и здравето на животните. 

(Чл.13, ал.2 от Наредбата) 

   

3. Водене на документация    

3.1 Води се документация за проведените лечебни 

третирания и манипулации от отговарящия за 

фермата ветеринарен лекар 

   

3.2 Собственикът на фермата води документация за 

умрелите животни и съхранява всички писмени 

предписания, издадени от ветеринарномедицинските 

органи 
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3.3 Документацията по 3.1 и 3.2 се съхранява не по-

малко от 3 години от последното вписване и се 

предоставя на ветеринарномедицинските органи 

при поискване. 

   

3.4 Видът на документацията по 3.1 и 3.2 информацията, 

която тя съдържа са съобразени с инструкциите на 

изпълнителния директор на Българската агенция по 

безопасност на храните БАБХ за различните 

животновъдни обекти 

   

4. Свобода на движение    

4.1 На всяко животно се осигурява свобода на 

движение в съответствие с физиологичните му 

потребности. 

   

4.2 При необходимост свободата на движение на 

животните се ограничава по начин, който не им 

причинява ненужна болка и страдание и им дава 

възможност да лягат и стават, да се хранят и пият 

вода без затруднение 

   

4.3 При необходимост селскостопанските животни се 

връзват по начин, който не ограничава естествените 

им движения за задоволяване на техните 

физиологични и етологични потребности(възможност 

да лягат и стават, да се хранят и пият вода без 

затруднение) 

   

5. Сгради    

5.1 Осигурени са подходящо осветление, влажност, 

циркулация на въздуха и проветряване според 

физиологичните и етологични особености на 

животните и се спазват нормите за концентрация на 

вредни газове и интензивност на шума, които не им 

вредят. 

   

5.2 Съоръженията и оборудването са изградени от 

материали, които не са вредни за животните, 

разрешени са за целта и позволяват цялостно 

почистване и дезинфекциране на помещението. 

   

5.3 В помещенията няма вдлъбнатини, дупки, остри 

ръбове и стърчащи предмети, които могат да наранят 

животните 

   

5.4 Вентилаторите, съоръженията за хранене и 

останалото оборудване са конструирани и 

поддържани по такъв начин, че да създават възможно 

най-малко шум; 

избягва се постоянният или внезапният шум; 

   

5.5 Осветеността на помещенията, в които се отглеждат 

животните, се регулира през денонощието според 

физиологичните и етологичните им особености. При 

недостатъчност на естествената осветеност на 

помещението – монтирано е подходящо изкуствено 

осветление. 

   

5.6 На животните, отглеждани на открито е осигурена 

защита от неблагоприятни атмосферни влияния, 

хищници и други вредни въздействия върху тяхното 

здравословно състояние. 

   

5.7 1. Животните не се държат в постоянна тъмнина  

2. Осигурени са нужните периоди на почивка от 

изкуственото осветление (Чл. 151, т.7 ЗВД) и чл.8 от 

Наредбата)  

   

6. Оборудване    

6.1 Оборудването за хранене и поене на животните 

изключва замърсяване на храната и водата, намалява 

до минимум агресивната конкуренция и осигурява 

свободен достъп на всяко животно до хранилките и 

поилките (Чл. 150, ал.1, т.2, б. «ж» ЗВД) 
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6.2 1. Има осигурена система за изкуствена вентилация 

(когато е необходимо, за опазване здравето на 

животните) 

2. Има монтирана алармена система в случай на 

аварии и спиране на въздушната циркулация  

3. Редовно се проверява изправността на алармената 

система за известяване при отказ на вентилационната 

система. (Чл.12, ал.4 от Наредбата) 

4. Монтирана е и резервна вентилационната система в 

случай на аварии с основната и тя осигурява 

достатъчно обръщение на въздуха . (Чл.12, ал.5 от 

Наредбата) (Когато здравето и доброто състояние на 

животните зависи от функционирането на изкуствена 

вентилационна система) 

   

6.3 Съоръженията са конструирани и третирането на 

животните е такова, че не се предизвиква 

подхлъзване и падане по време на придвижване, 

товарене и разтоварване. 

   

7. Храна, вода и други субстанции    

7.1 Осигурено е достатъчно количество пълноценна 

храна за всяко животно, съответстваща на възрастта, 

породата и теглото 

   

7.2 Осигурен е достъп до храната през определени 

интервали, съобразени с физиологичните им нужди 
   

7.3 Всяко животно има достъп до храната едновременно 

с останалите в групата 
   

7.4 Всяко животно има постоянен достъп до достатъчно 

количество чиста и прясна вода 
   

7.5 Храната и водата на животните не се дават по 

начини, които могат да предизвикат ненужно 

страдание или нараняване 

   

7.6 На животните не се дават вещества, за които не е 

доказано по безспорен начин, че не са вредни или 

които могат да предизвикат ненужно страдание, 

болка или нараняване 

   

8. Хирургични манипулации    

8.1 Не се извършва ампутацията на опашката на едри 

преживни и еднокопитни животни(Чл. 151, т. 16 от 

ЗВД). 

   

8.2 Не се извършват следните манипулации без упойка: 

а) ампутация на опашката на агнета, ярета, прасета, 

телета и кучета над 7-дневна възраст; 

б) отстраняване на допълнителните пръсти на кучета 

над 8-дневна възраст; 

в) обезроговяване на телета под 8-седмична възраст 

при каутеризация или екстирпация по оперативен 

начин; 

г) обезроговяване на телета над 8-седмична възраст; 

д) кастриране на прасета над двуседмична възраст; 

е) кастриране на телета над 4-седмична възраст; 

ж) кастриране на агнета и зайци над 8-седмична 

възраст.(Чл. 151, т.17от ЗВД). 

   

8.3 Не се допуска извършването на манипулации, които 

водят до осакатяване на животните по какъвто и да е 

начин. (Чл. 151, т. 1 ЗВД). 

   

8.4 Подрязването на човките на пилетата, предназначени 

за носачки се извършва до 10-дневна възраст, 

съгласно преценка на  ветеринарен лекар с цел да се 

предотвратят изкълваването на перата и 

канибализмът. (Чл. 6. Наредба № 25 за минималните 

изисквания за хуманно отношение при отглеждане на 

кокошки носачки(ДВ. бр.42/2006г., изм. ДВ. 

бр.29/2007г.) 

   

8.5 Разрешените от закона манипулации върху 

животните се извършват само от ветеринарен лекар 

или друго специално обучено за това лице и с 

подходящи инструменти и техники и при добри 

хигиенни условия(Чл. 151, т. 9 ЗВД). 
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8.6 Няма основания да се смята, че се извършват 

неразрешени манипулации (ампутации или 

хирургични вмешателства и др.) върху животните 

   

8.7 Не се извършва намесата в процеса на раждане чрез 

прилагане на манипулации, които са несъвместими с 

ветеринарномедицинската наука и практика; (Чл. 151, 

т. 13 ЗВД). 

   

8.8 Има необходимото оборудване за зашеметяване и 

умъртвяване или разработена процедура за действия 

в случаи на тежко болни и пострадали животни (Чл. 

10 от Наредбата) 

   

8.9 Не се отглеждат животни като селскостопански, 

освен ако техният фенотип и генотип позволяват това 

да бъде извършвано без вредни последствия за 

тяхното здраве и благосъстояние. (Чл. 8 от 

Наредбата) 

   

9. Развъдни практики    

9.1 Не се използват методи за естествено или изкуствено 

осеменяване и животновъдни практики, които 

причиняват сериозни страдания, наранявания или 

трайни увреждания на животните или има вероятност 

да доведат до тяхната смърт; (Чл. 8 от Наредбата и 

Чл. 151, т. 12 ЗВД). 

   

 
 

 

КРАТЪК ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ (ЧЛ. 9 ОТ РЕГЛ. 882/2004/ЕО)/ 

ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички отбелязани нарушения (в колонката “не”) в подточките за всяко основно изискване се 

сумират и общия им брой се записва в колонката “не” срещу основното изискване. Този брой след 

това се ползва за попълване на обобщената таблица за извършените проверки през годината. 

За всички констатирани нарушения е издадено предписание № ………../………….. (образец 

ЗХОЖ – 5). 

Настоящият контролен лист се издава на основание Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и 

хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни, в сила от 

01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.18 от 28 февруари 2006г. 

 

 

     Официален ветеринарен лекар: ............................. 

          /подпис и щемпел/ 

 

Собственик/ползвател на обекта 

или негов представител: 
.................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

адрес: ....................................................... 

подпис: ...................................................... 


