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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 РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ ПО РЕДА НА ЧЛ.137 ОТ ЗВД 

И/ИЛИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИ 

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

 

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

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

                      

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

Разпореждане за налагане на забрана за движение на животни №……../ ………….. г. и във 

връзка с получени отрицателни 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) 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

I. В срок до ……………г.,…………………………………………………………………........... 

                                                                         (име / наименование на собственика)  

– собственик на животновъден обект с рег.№ ............................................................................,  

                                                  (номер на животновъдния обект, в който се отглеждат животните, ако има такъв) 

 

находящ се в гр. (с.)..............................., община..............................., обл...................................: 

 

□Да предприеме мерки за регистрация на животновъдния обект, по реда на чл. 137 от 

ЗВД, при липса на регистрация. 

□Да предприеме мерки за идентификацията на животните, описани в т. I на мое 

Разпореждане за налагане на възбрана за движение на животни №……. / …….……….. г. 

□Да се извършат и останалите задължителни ветеринарномедицински мероприятия 

съгласно програмите по чл. 46з, 46и и чл. 118, ал. 1 от ЗВД, в случаите на отказ от 

съдействие съгласно чл.132, ал.1, т.10. 

II. След изпълнението на т. I.1 и I.2, собственикът да ми предостави Декларация/и за 

идентификацията на животните (образец ЗХОЖ-96). 
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III. След изпълнението на т. I.3 да предостави първична документация за извършените 

мероприятия. 

 Настоящото разпореждане се състави в 3 еднообразни екземпляра – един за ОДБХ - 

…………….. , един за стопанина на животните, един за официалния ветеринарен лекар за 

съответната община. 

  

       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) 

 

Собственикът отказва да получи разпореждането : 

 

Свидетел: 

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

 (име, адрес и подпис) 

 

………………………………….. 

             (дата, месец, година) 

 

Забележки : 

 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 свидетели се 

установява отказ за получаване. 

  

 

ОТМЯНА НА ЗАБРАНА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ЖИВОТНИ 

 

Днес, ………….20….г., подписаният ………………………………………………………- 

директор на ОДБХ - ……………………………....., на основания по-горе подробно описани 

отрицателни резултати от изследвания, протокол/и от изпитвания и сведение за 

извършено интрадермално изследване за туберкулоза на едри преживни животни;                                                                         

Удостоверение за регистрация на животновъден обект №…….………….г., Декларация/и 

за идентификация на животните №…………. /………………..г. и документите по т. I.3, 

отменям забрана за движение на животните, наложена с мое Разпореждане за налагане на 

забрана за движение на животни №……../ …………... г. 

 

      ДИРЕКТОР НА ОДБХ: 

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

              /подпис, печат/ 

 


