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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 попълване на годишните доклади съгласно  Регламент 

(ЕС) 2019/723 на комисията от 2 май 2019 година за определяне на правилата за прилагане на 

Регламент (ЕС) 2017/625, по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде 

използван при годишните доклади, с информация за проверките на животновъдни обекти за 

селскостопански животни, за извършените проверки по време на транспорт, съгласно изискванията 

на регламент 1/2005/ЕС и по време на умъртвяване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 

1099/2009 

 

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” 

(ЗХОЖ) утвърждава със заповед процедурата за определяне на правилата за нанасяне на информацията 

за извършените проверки в животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни, за 

извършените проверки по време на транспорт и по време на умъртвяване. 

Тази процедурата се прилага от служители на отдели ЗЖ при ОДБХ, които са определени да 

извършват официалния контрол относно защита и хуманно отношение към животните. 

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

от дирекция ЗХОЖ при ЦУ на БАБХ. 

 

III. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Настоящата процедура е разработена в съответствие с: 

 

1. Регламент (ЕС) 2019/723 на комисията от 2 май 2019 година. 

 

2. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 

относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се 

Изготвил: 

д-р Силвия Пеева 

Началник отдел „Хуманно 

отношение към животните”, 

дирекция ЗХОЖ 

 

Подпис: …….........… 

Проверил:  

д-р Георги Атанасов 

Директор на дирекция ЗХОЖ 

 

 

 

Подпис: ………....….. 

Одобрил:  

д-р Иван Шиков 

Изпълнителен директор БАБХ 

 

 

 

Подпис:………………. 

Прилага се от:  

01.01.2023 г. 
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гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата 

относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на 

растенията и продуктите за растителна защита; 

3. Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за 

заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на 

здравеопазването на животите; 

4. 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 

5. Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година относно защита на животните 

отглеждани за селскостопански цели; 

6. Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 относно определяне на минималните 

стандарти за защита на свинете; 

7. Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 за установяване на минимални изисквания за 

защита на кокошки носачки. 

8. Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

9. Закон за защита на животните. 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

 

1. „Отглеждани животни“: означава животни, които са отглеждани от човека, включително 

аквакултури; 

2. “Оператор”: означава всяко физическо или юридическо лице, което притежава животно или 

продукти и носи отговорност за тях, включително за кратко време, но с изключение на 

стопаните на домашни любимци и на ветеринарите; 

3. „Животновъден обект“: означава всички помещения, структури или в случай на отглеждане 

на открито-всякаква среда или всяко място, в които се държат животни или зародишни 

продукти, на временна или постоянна основа; 

4. „Официален контрол“: означава всяка форма на контрол, който компетентните органи 

извършват с цел проверка на съответствието с настоящите регламенти; 

5. „Превозвач“: означава оператор, който транспортира животни за своя сметка или за сметка 

на трета страна; 
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6. „Пътуване“: означава цялостната транспортна операция от мястото на заминаване до 

крайното местоназначение, включително всяко разтоварване, настаняване или натоварване, 

което се случва на междинни точки от пътуването; 

7. „Пътуване с дълга продължителност“: означава пътуване, което превишава 8 часа и чието 

начало започва от момента, когато първото животно от пратката е натоварено; 

8. „Умъртвяване“: означава всеки умишлен процес, причиняващ смърт на животното; 

9. „Унищожаване на огнище“: означава процесът на умъртвяване на животни с оглед опазване 

на общественото здраве, здравето на животните, хуманното отношение към животните или по 

екологични съображения, който се осъществява под надзора на компетентния орган. 

 

 

 

V. Изисквания при изготвяне на годишните доклади: 

 

 

1. По време на транспорт. 

 

Попълва се таблица, която дава цялостна информация относно извършените проверки за спазване 

изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспорт. 

Таблица 1 дава информация за видовете проверки, извършени в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1/2005, а именно: 

1. На място на заминаване съгласно чл. 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и след 

разтоварване на животните от транспортното средство на местоназначението, когато то е 

кланица; 

2. По време на транспортирането; 

3. След транспортирането, за да се установи дали са спазени изискванията относно 

продължителността на пътуването и периодите на почивка. 

 

В зависимост от вида на проверката за всеки вид животно се попълва съответната информация: 

- общия брой на различните видове проверки, извършени от компетентния орган, при които са 

инспектирани животни, транспортни средства и придружаващи документи; 

- пригодност на животните за транспортиране; 

- транспортни практики, допустима пространствена площ, височина; 

- вид транспорт; 

- интервали на поене, хранене, продължителност на пътуването и спиране за почивка; 

- документи; 

- други; 

- административни наказания (действия/мерки) 
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Всяка проверка, извършена от компетентния орган, може да доведе до констатиране на повече от 

един случай на неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005. В таблицата по-долу са 

посочени различните категории на случая на неспазване съответните разпоредби от Регламент (ЕО) 

№ 1/2005: 

 

 

 
Категория и брой случаи на неспазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, 

констатирани по време на транспортиране  

Защита на животните по време на 

транспортиране  

Отчетна форма, съгласно Регламент (ЕС) № 2019/723 за 

представяне на годишните доклади от ДЧ 

ЕПЖ Свине ДПЖ ЕК 
Домашни 

птици 

Други 

видове 

Брой на проведените официални 

проверки 

            

Годност на животните за 

транспортиране             

Транспортни практики, допустима 

пространствена площ, височина             

Поене и хранене, продължителност 

на пътуването и периоди на 

почивка             

Документация              

Други случаи на неспазване на 

изискванията             

Общ брой случаи на неспазване на 

изискванията             

Наложени 

санкции/административни мерки - 

предприсания             

Наложени 

санкции/административни мерки - 

АУАН             

Наложени наказателни 

постановления             

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0188&qid=1420460895647&from=BG#ntr2-L_2013111BG.01011001-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0188&qid=1420460895647&from=BG#ntr2-L_2013111BG.01011001-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0188&qid=1420460895647&from=BG#ntr1-L_2013111BG.01011001-E0001
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Категориите на действието са два вида: 

 

1. Санкции, наложени съгласно предвидените в националното законодателство разпоредби в 

съответствие с чл. 25 от Регламент (ЕО) № 1/2005; 

2. Привеждане в действие и обмен на информация в следствие с членове 23 и 26 от Регламент 

(ЕО) № 1/2005. 

 

2. На ниво ферми. 

 

В колона 1 се попълват общият брой на производствените обекти. Тук се съдържа информация 

за общия брой на производствените обекти, използван за планиране на официалния контрол за 

различните категории животни. 

При планирането на проверките, трябва да се вземе под внимание констатираните несъответствия 

в проверените обекти, открити при проверките извършени през предходната година и съобразно 

техния брой, на основание на анализа на риска да се планират по-голям брой проверки в тези обекти. 

В колона 2 се попълва броят на действително инспектираните обекти като за всяка проверка 

следва да има попълнен попълнените чек-листове. Тук се съдържа информация за общия брой 

официални проверки, извършени през годината на докладване, в различните категории животни.  

В колона 3 и 4 се попълва броят на откритите несъответствия. Тук се съдържа информация за 

производствените обекти, където компетентните органи са извършили официален контрол и са 

открити несъответствия през годината на докладване. 

В Колона 5 и 6 се попълва информация за предприети мерки и действия – административни и 

съдебни. Тук се съдържа информация за общия брой действия/мерки предприети от компететния 

орган през годината на докладване в различните категории животни, за възстановяване на 

съответствието с правилата в областите, посочени в чл.1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 

2017/625, както и общия брой действия/мерки изпратени от компетентния орган до съдебния орган 

през годината на докладване. 

 

 

Хуманно отношение към животните в стопанства (Директива 98/58/ЕО на Съвета)  

Животни 

отглеждани за 

селскостопански 

цели 

(категория 

животни) 

Отчетна форма, съгласно Регламент (ЕС) № 2019/723 за представяне на годишните доклади 

от ДЧ 

  Несъответствия  Действия/мерки 

Брой на 

производствените 

обекти 

Брой на 

проведените 

официални 

проверки 

Общ брой на 

проверените 

производствени 

обекти 

Брой с 

констатирани 

несъответствия 

Админи 

стративни 
Съдебни  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0188&qid=1420460895647&from=BG#ntr2-L_2013111BG.01011001-E0002
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Свине  

            

Кокошки 

носачки             

Бройлери              

Телета              

Други              

 

 

Попълнените таблици, съгласно изискванията посочени по-горе трябва задължително да се 

изпращат с кратък обобщаващ доклад за извършените проверки, откритите несъответствия, 

издадени предписания за вземане на корективни действия, както и издадени административно 

наказателни постановления. 

В доклада следва да бъде включен и сравнителен анализ, относно констатициите от 

проверките извършени през годината, за която се отнася доклада и предходната такава и анализ на 

тенденциите за ефективността на осъществявания контрол към съответната ОДБХ.  

Докладите и таблиците към тях трябва да са одобрени от директора на съотвента ОДБХ и да 

се изпращат ежегодно в ЦУ на БАБХ в срок не по-късно от 30 юли.  

 

 

3. Хуманно отношение към животните по време на умъртвяване (Регламент (ЕО) № 

1099/2009 на Съвета) 

 

В електронната отчетна форма в AROC за хуманно отношение към животните по време на 

умъртвяване, част от приложенията на Регламент (ЕС) № 2019/723 на Съвета, съдържат 

следната информация: 

- констатирани огнища на заболявания; 

- брой огнища; 

- брой засегнати животни; 

- брой умъртвени животни; 

- използвани методи за зашеметяване и умъртвяване. 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета тази информация не се 

изисква за докладване. Ако обаче официалният контрол за проверка на съответствието с посочения 

регламент се извършва съгласно разпоредбите на МНПК на държавите членки, той следва да бъде 

докладван тук, както се изисква в чл.113, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625. 
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Експери от отдел „Хуманно отношение към животните“ следва да обобщат информацията от 

всички ОДБХ и да изготвят годишен доклад за страната, който да се попълни и валидира в 

електронната система за докладване AROC.  

 

VІI. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ 

 

Дата на 

издаване 
Версия 

Променени 

страници № 
Вид на промяната 

    

    

 

 


