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        Приложение към Заповед  № РД 11-2898 от 21.12.2022 г. 

на изпълнителния директор на БАБХ  

 

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Тази процедура регламентира начина за издаване на лицензи/разрешителни за транспортиране на 

живи животни, необходимите документи, реда и условията на подаване на документите. 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА 

 

Изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) по 

предложение на директора на Дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, 

утвърждава със заповед процедурата за издаване на лиценз/разрешително за превоз на живи животни. 

Тази процедурата се прилага от служители на отдели “Здравеопазване на животните” (ЗЖ) при 

областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които са определени да извършват проверки 

за спазване изискванията за хуманно отношение по време на транспорт. 

Контролът по прилагане на процедурата се осъществява от Директорите на ОДБХ и от експерти от 

отдел „Хуманно отношение към животните“ в дирекция ЗХОЖ при ЦУ на БАБХ. 

 

III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Настоящата процедура е разработена в съответствие с: 

 

1. Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

2. Закон за защита на животните; 

3. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на 

животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на 

Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 

 

 

 

 

Изготвили:  

 

д-р Марина Иванова – 

Поюжина, главен експерт, 

дирекция ЗХОЖ, 

 

д-р Симеон Гергинов, 

старши експерт дирекция ЗХОЖ 

Подпис: …….... 

Подпис: ……... 

Проверили:  

 

д-р Георги Атанасов, директор на 

дирекция ЗХОЖ  

 

д-р Силвия Пеева, началник отдел 

ХОЖ, дирекция ЗХОЖ 

 

 

Подпис: ……............. 

Подпис: ………....….. 

Одобрил:  

 

д-р Иван Шиков 

Изпълнителен директор БАБХ 

 

 

 

 

Подпис:………………. 
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IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. “Превозвач” – означава всяко физическо или юридическо лице, което транспортира животни 

за своя собствена сметка или за сметка на трета страна. 

2. “Придружител на животни” – лице, което е пряко натоварено с хуманното отношение към 

животните и което ги придружава по време на дадено пътуване. 

3. “Транспортиране” – означава движението на животни, извършено с едно или повече 

транспортни средства и свързаните с това операции, включително натоварване, разтоварване, 

прехвърляне и отпочиване, докато не е завършено разтоварването на животните на 

местоназначението. 

4. “Компетентен орган” – означава централният орган на дадена държава-членка, който е 

компетентен да извършва проверки на хуманното отношение към животните или всеки орган, 

на който той е делегирал такава компетенция. 

 

V. ИЗИСКАЗУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/РАЗРЕЩИТЕЛНО ЗА 

ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 

 

При транспортиране на живи животни е необходимо лицата да имат валиден/но 

лиценз/разрешително за превоз на животни и следва да се спазват общите изисквания за хуманно 

отношение при транспорт на животните, посочени в Регламент 1/2005/ЕО, а именно: 

Животните се транспортират при условия, гарантиращи здравето, физиологичните и 

поведенческите им нужди, в специално оборудвани превозни средства. 

Регламент (ЕО) № 1/2005 установява нови правила за всички лица, които транспортират 

животни във връзка с дадена икономическа дейност. 

Правилата се отнасят и следва да се прилагат за всяко едно транспортиране на животни, 

предприети като част от бизнес или с търговска дейност, която има за цел постигане на финансова 

печалба, независимо дали е пряко или косвено за всяко лице или дружество, което участва с 

транспорта.  

 

1. За кратки пътувания (до 8 часа) 

 

 Заявление образец ЗХОЖ 48-Б, утвърден със Заповед № РД 11-507/18.02.2022 г. на 

изпълнителния директор на БАБХ; 

 Копие на констативния протокол  за одобрение на транспортното средство, издаден от 

ОДБХ; Копие от документ за собственост или договор за наем на транспортното 

средство.  
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 Копие на диплома за изкаран курс за хуманно отношение към животните по време на 

транспорт (по програма, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ); 

 Копие на удостоверение за правоспособност на водачите. Този документ се издава от 

съответната областна дирекция по безопасност на храните, на база на изкарания курс за 

хуманно отношение; План за спешни действия  при влошаване здравословното 

състояние на животните и инциденти при транспортирането; 

 Процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в 

заявлението; 

 Документ за платена такса  в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от ЗВД; 

 Снимков материал на транспортното средство, от деня на одобряването му, който следва 

да бъде изпратен по електронен път на имейл: aw@bfsa.bg. Снимковият материал се 

изпраща от ОВЛ, взел участие в проверката.  

 

2. За продължителни пътувания (пътуването надвишава 8 часа) 

 

Освен всички изброени документи в т. 1 – за кратки пътувания, е необходимо да се приложат и 

следните документи:  

 Копие от сертификата за одобрение на транспортното средство за продължителни 

пътувания, издаден от съответната областна дирекция по безопасност на храните (образец 

ЗХОЖ 44, утвърден със Заповед РД 11-3072/ 16.12.2021 г. на изпълнителния директор на 

БАБХ); 

 Декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и водача на транспортното 

средство. Декларацията е свободен текст; 

 Запис от навигационната система, съгласно чл. 6, т. 9 на Регламент (ЕО) № 1/2005, 

показваща местоположението на транспортното средство (Приложение І, глава VІ, т. 4.1 на 

Регламент (ЕО) № 1/2005); 

Запис от отваряне/затваряне на вратите за товарене/разтоварване на животните, съгласно 

(Приложение І, глава VІ, т. 4.1 на Регламент (ЕО) № 1/2005. Експерт от ЦУ на БАБХ въвежда данните 

от лиценза/разрешителното в регистър на издадените лицензи за кратки/продължителни пътувания, 

както и в интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ. 

 

Одобряването на транспортното средство се извършва от служители на ОДБХ на чиято територия 

се намира адреса на физическото лице или седалището на фирмата  (за юридическите лица). 

 

3. Добавяне на транспортно средство към лиценз/разрешително за транспорт. 

 

Когато дадено физическо или юридическо лице има вече издаден/о лиценз/разрешително за 

транспорт и иска да добави ново/нови транспортни средства, подготвя описаните по-горе документи и 

mailto:aw@bfsa.bg
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 регистъра към съществуващия/то вече лиценз/разрешително, без да се издава нов такъв. 

 

4. Промяна на обстоятелствата (преиздаване на изгубен, повреден или унищожен лиценз): 

 

В случай на настъпване на фактически обстоятелства, които  да се отразят във вече издаден/о 

лиценз/разрешително е необходимо, превозвача да подаде молба до ЦУ на БАБХ, в която да опише  

искането си за промяна и да представи документ за платена такса  в размер, определен в тарифата по 

чл. 14, ал. 2 от ЗВД.  

 

 

VI. НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ НА ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО ЗА ОДОБРЯВАНЕ 

ЗА ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ ПЪТУВАНИЯ 
 

1. Оборудване за хранене на животните. 

 

Грубия фураж се поставя на пода в транспортното средство, но има някои специфични изисквания 

за малките животни, а именно наличие на специални корита, хранилки, системи за течно хранене, 

които трябва да бъдат добре обезопасени, без наличие на остри ръбове и подходящо монтирани в 

зависимост от вида на животните, които се транспортират. 

 

2. Система за снабдяване с вода. 

 

Транспортните средства трябва да имат монтирана адекватна и подходяща за съответния вид 

животни. Да е проектирана и поставена по начин позволяващ на животните постоянен достъп по 

всяко време от пътуването. Цистерната трябва да има капацитет най-малко равен на 1,5% от 

максималното полезно натоварване на всяко транспортно средство. Трябва да бъдат снабдени със 

система, позволяваща проверяването на нивото на водата в нея. 

 

3. Вентилация и наблюдение на температурата. 

 

Вентилационните системи на пътните транспортни средства трябва да бъдат проектирани, 

конструирани и поддържани по такъв начин, че във всеки един момент от пътуването, независимо 

дали транспортното средство е неподвижно, или се движи, те да бъдат в състояние за поддържат 

температури в границата от 5 °С до 30 °С във вътрешността на транспортното средство, за всички 

животни, с допустимо отклонение от плюс или минус 5 °С, в зависимост от външната температура. 
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4. Оборудване за измерване на температурата в превозното средство. 

 

Превозното средство трябва да бъде снабдено със система за наблюдение на температурата, 

както и със средство за записване на температурата. 

Превозното средство трябва да има предупредителна система, предназначена да известява 

шофьора, когато температурите в отделенията, където се намират животните, достигат 

максималната или минималната граница. 

Сензорите трябва да предават  към предупредителна система всяка температура, отчетена извън 

допустимите стойности. „Предупреждението” трябва да е видимо или да се чува в кабината на 

шофьора.  

Броят и позицията на сензорите за всяко превозно средство зависи от неговата конструкция и 

големина и от броя на превозваните животни. Като абсолютен минимум, температурните датчици 

трябва да са позиционирани там където се очакват най-високи и най-ниски стойности на 

температурата. В повечето превозни средства най-високата температура се отчита в предната част 

на отделението на последния етаж; най-ниската температура се отчита на най-долния етаж в 

задната част на превозното средство. 

Сензорите трябва да предават записите на температурата към база данни, която се съхранява на 

превозното средство. Записват се температура, дата и време за всяко четене.  

Записите трябва да бъдат на разположение при поискване от проверяващия орган. При 

одобрение на транспортното средство инспектиращият екип трябва да провери системата в 

действие. 

 

5. Оборудване на транспортното средство с тахограф. 

 

Тахографът може да бъде аналогов или дигитален. Превозното средство да е снабдено със 

записващо оборудване. 

 

6. Оборудване с навигационна система. 

 

Превозното средство трябва да е оборудвано с навигационна система, позволяваща да се 

запише информация, отнасяща се до местоположението. Системата предоставя информация, 

еквивалентна на тази, посочена в дневника на пътуването, както е посочено в приложение ІІ, 

раздел 4 на Регламент (ЕО) № 1/2005 , както и информация, отнасяща се до отварянето/затварянето 

на клапана за натоварване. 

 

VII. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ЕТАПИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНИТЕ ЗА 

ИЗГОТВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ/РАЗРЕШИТЕЛНО 
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Комплектът от документи, който е необходим за изготвянето на лиценз/разрешително за превоз на 

живи животни се входира в деловодството на ЦУ на БАБХ. След това документите се резолират за 

дирекция ЗХОЖ, проверяват се и в случай, че не се открият несъответсвия се изготвя лиценза в 2 

екземпляра.  Единият се разписва от директора на дирекция ЗХОЖ и изпълнителния директор на 

БАБХ, а втория (предвиден за заявителя) само от изпълнителния директор.  

 

VIII. СРОКОВЕ 

 

В 20-дневен срок от подаване на заявлението изпълнителният директор на БАБХ издава 

лиценз/разрешително за превоз на животни по образец или мотивирано отказва издаването му. 

Издадените лицензи/разрешителни за превоз на живи животни са с продължителност от пет /5/ 

години и след изтичане на срока, процедурата за подновяването е абсолютно същата като горе 

описаната.  

 

IX. ОТНЕМАНЕ ИЛИ ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ЛИЦЕНЗА/РАЗРЕШИТЕЛНОТО 

 

Прекратяването на лиценза/разрешителното или неговото временно спиране може да се наложи в 

следните случаи: 

 По искане на превозвача;  

 При прекратяване дейността на превозвача; 

 При промяна на собствеността или прекратяване договора за наем на транспортното 

средство; 

 При системни или груби нарушения на правилата за хуманно отношение към животните.  

 

 

X. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

Дата на 

издаване 
Версия 

Променени 

страници № 
Вид на промяната 

    

    

    

    

    

 


