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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието 
Българска агенция по безопасност на храните  
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Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

ЗА ОТНЕМАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, 

УМЪРТВЯВАНЕТО ИМ НА МЯСТО И НАСОЧВАНЕТО ИМ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

В ОБЕКТ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ   
 

№ ................ / ..................... г. 
 

 Днес,..............................… г., подписаният ……………………………………………… 
 

.......................................................................... директор на ОДБХ - ……………………………. 
 

На основание чл. 139а, ал. 1 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и 

във връзка с получени положителни резултати от извършените ветеринарномедицински 

изследвания ………………………………………………………………………………….…… 

 ………………………………………………………………………………………………….…, 
/описват се заболяванията и изследванията, които са извършени/ 

 

съгласно протокол/и от изпитване ……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………...…… 
 

………………………………………………………….………………………………..………... 
/посочват се №№ на протоколите от изследванията и лабораторията/ 

 

сведение за извършено интрадермално изследване за туберкулоза на едри преживни 

животни №…… / …………202…г. издаден от …………………….………………………….., 
       /ветеринарния лекар издал сведението/ 

или при отказ от получаване на разпореждане или при неизпълнение на разпореждане в 

срок от 10 работни дни, съгласно чл. 139а, ал. 1 от ЗВД ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 
/посочва се документа с който е установен отказа или неизпълнението/ 

 

или на основание чл. 139а, ал. 3 и/или ал. 8 от ЗВД и във връзка с констативен протокол, 

доклад или други ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 
/посочва се документа с който е установено нарушението/ 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

I. Да бъдат отнети в полза на държавата и умъртвени на място следните животни, описани 

в т. I на мое Разпореждане за налагане на забрана за движение на животни № ….. / …… г.: 
........................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 /посочват се броя и вида на животните  и идентификационен номер на всяко от тях, ако има такъв, порода,  

описание по външни белези на животните/ 

В присъствието на ...........................................................................................................................  
   /имена на собственика или негов представител/ 

от гр.(с.) .........................., община............................, ул. ................................................. , №....... 
 

отглеждани в животновъден обект с рег.№ ............................................., находящ се в гр. (с.) 
   /номер на животновъдния обект, в който се отглеждат животните, ако има такъв/ 

.........................., община..............................., обл........................................................................ 
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IІ. Умъртвяването на животните да се извърши при спазване на изискванията за защита и 

хуманно отношение към животните от комисия в състав: 

1....................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................... 

5....................................................................................................................................................... 
/имена и длъжност/ 

ІІІ. За извършеното умъртвяване, комисията да състави протокол, подписан от всички 

нейни членове. Съставеният протокол е неразделна част от разпореждането. 

 

ІV. След умъртвяването на животните труповете им да бъдат насочени за обезвреждане в 

........................................................................................................................................................... 
/посочва се № на обекта или инсталацията за обезвреждане на СЖП или инсталацията за изгаряне 

или за съвместно изгаряне, където ще се извърши унищожаването на труповете/ 

 

V. След предаването на труповете на умъртвените животни, комисията да представи на 

директора на ОДБХ - ……………………..протокола за умъртвяване и потвърдителна 

бележка от обекта за обезвреждане на странични животински продукти или инсталацията 

за изгаряне или за съвместно изгаряне за окомплектоване на преписката. 

 

Настоящото разпореждане може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок пред съответния 

административен съд. 

Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му, съгласно разпоредбата 

на чл.139а, ал. 7 от ЗВД. 

Настоящото разпореждане се състави в 3 еднообразни екземпляра – един за 

комисията, един за ОДБХ - ………………….. и един за собственика или негов 

представител. 

      ДИРЕКТОР НА ОДБХ: 

 

               /........................................./ 

Връчено на .....................................  
  /дата, месец, година/ 
 

Отговорно лице: ………………………………………………………………………………….. 
/имена и адрес по лична карта на собственика, негов представител или на лицето придружаващо животните/ 

 

Връчил разпореждането:…………………………………………………………………………. 
/име, фамилия, длъжност и подпис/ 

 

Свидетел (при отказ на отговорното лице да получи разпореждането): 
 

........................................................................................................................................................... 
 /име, адрес и подпис/ 
 

…………………………….. 
 /дата, месец, година/ 

Забележка: 
 1.В Графите “име на собственика на обекта“ и „ № на животновъдния обект ” се попълват, както са 

отбелязани в Разпореждането за налагане на възбрана за движение на животни; 

 2. Разпореждането се връчва на собственика на обекта или със свидетел се установява отказ за 

получаване; 

 3. Ако броя на животните е по-голям, същите могат да бъдат описани в списък, приложен към 

разпореждането, като в графата, където трябва да се опише броя и вида на животните по категории,  се 

изписва “съгласно приложения списък, неразделна част от настоящото разпореждане”. 


