
Образец ЗХОЖ – 104Д/Утвърден със Заповед № РД 11-3072/16.12.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието 
Българска агенция по безопасност на храните  
Поделение на БАБХ ………………………………….. 

 Гр. ………………….,  п.к……………………..,  ул…………………………………. 
 ………………………………….,      ……………………………..,     www.babh.government.bg 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

ЗА НАЛАГАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИ   

 

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

 

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

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

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

връзка с уведомление от д-р ……………………………………………………………………    

......................................................................при ОДБХ - ………………………………………… 

Поради установяване на нарушение по чл. 139, ал.1, т.1 от ЗВД, изразяващо се в 

отглеждането на животни, на които не е извършена официална идентификация и/или на 

животни, по отношение на които не са изпълнени мерките по програмите по чл. 46з, 46и и 

чл. 118, ал. 1 от ЗВД     

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

I. Налагам забрана за движение на следните животни: ………………………………………. 

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

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

........................................................................................................................................................... 
(посочват се броя и вида на животните  и идентификационен номер на всяко от тях, ако има такъв, порода, описание по външни белези 

на животните ) 
 

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

собственост на ................................................................................................................................. 
    (име / наименование на собственика,) 

 

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

 

II. В срок до …........................г. да се извършат необходимите ветеринарномедицински 

изследвания, разходите за които да бъдат за сметка на ………………………………………. 

..……………………………………………………., както следва: 
 ( име / наименование на собственика,ЕГН/ЕИК) 

1. …………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………..  
(описват се заболяванията и изследванията, които трябва да се извършат) 

  
III. Животните се оставят на отговорно пазене от ……………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...  
(собственик на обекта или друго лице, име, фамилия по лична карта) 

в  ……………………………………………………………………………………………………  
(посочва се номера на животновъдния обект или мястото, където се оставят животните)  
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до вдигането на забраната (при отрицателни резултати от изследванията по т. II, 

регистрация на обекта по реда на чл. 137 от ЗВД и идентификация на животните) или до 

умъртвяването им, при положителни резултати. 

 

Настоящото разпореждане може да се обжалва в 14-дневен срок, считано от 

връчването му пред Административен съд - …………………………. по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 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 ОДБХ - 

…………….. , един за стопанина на животните, един за лицето отговорно за пазенето на 

животните. 

  

 

 

                   ДИРЕКТОР НА ОДБХ: 

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

 

 

 

 

Връчено   на    .........................                            
                          (дата, месец, година)        
Собственик на животните:   ……………………………………………………………………... 
    (име на собственика, или негов представител и подпис)  
  

Връчил разпореждането:…………………………………………………………………………. 
(име, фамилия, длъжност и подпис) 

 

Лице, отговорно за пазенето на животните: …………………………………………………… 
      (име,фамилия, длъжност и подпис) 

 

 
 

 

 

 

 

Собственикът отказва да получи разпореждането : 

 

Свидетел на отказа за получаване на разпореждането: 

 

...................................................................................................................... 
 (име, адрес и подпис) 

 

…………………………….. 
                     (дата) 
 

 

Забележки : 
 1.В Графите “име на собственика на обекта“ се отбелязва стопанина, при който са намерени животните; „ № на 
животновъдния обект ” се попълва, в случаите, когото има такъв 

 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”. 

 


