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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните  
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Контролен лист за проверка на птицевъдни обекти 
 

 

ОДБХ    Вид на посещението: 

 

обект с вет.  Номер на проверката   

регистрационен №BG 

 

капацитет на фермата        Дата на проверката 

  

 

брой на отглежданите птици (в момента) 

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия 

Населено 

място      

Пощенски код    

 

Данни за обекта: Система на отглеждане (може да се отбележат няколко възможности) 

 

□ алтернативни системи 

□ неуголемени клетки 

□ уголемени клетки 

□ други 
 

 Изисквания Да Не Коментар 

Общи данни за фермата: 

 Регистрация на фермата:    

 Фермата регистрирана ли е по реда на чл.137 от ЗВД ?    

 Данните вписани в удостоверението за регистрация 

отговарят ли на капацитета на фермата? 
   

 Паркингът за посетители близо ли е разположен до входа на 

фермата? 
   

 Обектът разполага ли с цялостна ограда?    

 Има ли контролиран достъп на посетителите във фермата?    

 Отразяват ли се посещенията на външни лица в специален 

дневник? 
   

 Записва ли се дали посетителите са имали контакт с 

птиците? 
   

 Пътищата до сградите покрити ли са с настилка лесна за 

почистване? 
   

Процедура за биосигурност: 

 Влизането при птиците става ли посредством филтър?    

 Има ли обособена бяла и черна зона?    

 В бялата зона има ли помещение за работници  със санитарен 

възел? 
   

        

 

 

 

 

 

 

 

 първо рутинно повторно друго 
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 В бялата зона има ли помещения за лечение/профилактични 

манипулации? 
   

 Има ли разписани правила за преминаване от черна в бяла 

зона? 
   

 На входа на всяка сграда има ли филтър за смяна на 

работното облекло, оборудван с вана за измиване и 

дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на 

ръцете? 

   

 Има ли филтър за преминаване от черна към бяла зона 

(посочи какъв)? 
   

 Има ли баня с душове?    

 Има ли сух филтър за преминаване от черна към бяла зона?    

 Има ли умивалник и приспособление за дезинфекция на 

ръце? 
   

 Има ли вана за почистване (премахване на органичната 

материя, ако има такава) и втора за дезинфекция? 

 

   

 Работниците използват ли подходящо работно облекло само 

за обекта? 
   

 Има ли стаи с отделни персонални шкафчета за съхранение 

на личното и работното облекло? 
   

 Сухият и/или мокрият филтър единственият вход-изход ли е 

към бялата зона? 
   

 Има ли дезинфектант, който се използва във вани за 

дезинфекция на обувки? 
   

 Дезинфектантът, който се използва във ваните:    

 Одобрен и ефективен ли е?    

 Спазва ли се правилната концентрация на разтвора?    

 Обучен човек ли изготвя разтвора?    

 Работниците обучени ли са да спазват правилата за 

биосигурност? 
   

 Повърхностите в сградите и помещения за отглеждане на 

животните и съоръженията към тях подходящи ли саза 

почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация? 

   

 Възпрепятстван ли е достъпа до сградите на диви птици или 

гризачи и насекоми?  
   

 Има ли ефективна планова програма за хващане на 

вредители около и вътре в сградите? 
   

 Кой реално залага примамките за гризачи?    

 Има ли сключен договор с фирма за ДДД мероприятия?    

 Птиците отглеждат ли се в затворено помещение?    

 Птиците имат ли възможност да излязат навън?    

 Може ли във всяка сграда да се гарантира принципа „всичко 

пълно-всичко празно“ 
   

 На границата „бяла-черна зона“ има ли филтър, който е 

единствен вход/изход на „бялата-зона“? 
   

 На границата „бяла-черна зона“ има ли  трупосъбирателен 

пункт с канализация? 
   

 В трупосъбирателния пункт има ли помещения/контейнери 

за съхранение на трупове. 
   

 В трупосъбирателния пункт има ли изход за товарене на 

отпадъци със специален транспорт? 
   

 Има ли помещения за извършване на аутопсии?    

 Има ли помещение за съхраняване на дез.средства и 

инвентар? 
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 В черната зона има ли административно битов сектор?    

 В черната зона има ли място или оборудване за дезинфекция 

на доставени отвън материали, консумативи и др.? 
   

 Има ли видимо разпилян фураж?    

 Фуражът съхранява ли се в затворени 

помещения/съоръжения? 
   

 До местата за съхранение на фураж имат ли достъп диви 

птици и гризачи? 
   

 Водата за птиците с какъв произход е ?    

 Сградите за родители имат ли отделни помещения към тях за 

фумигация на яйцата? 
   

 Сградите за родители имат ли общ склад за разплодни яйца 

към тях? 
   

 Сградите за родители имат ли близка люпилня?    

Почистване и дезинфекция: 

 Може ли почистване на хале да стане без да компрометира 

биосигурността на останалите халета във фермата? 
   

 Има ли изградено торище за временно съхраняване на торта 

и използваната постеля? 
   

 Торището разполага ли с достатъчен капацитет?    

 Ако фермата няма торище, къде се извозва торта?    

 Има ли договор с фирма, която извозва торта от фермата?    

 Коя е фирмата?    

 Ако да , то водят ли се записи , налични ли са придружаващи 

документ? 
   

Унищожаване на мъртви птици: 

 Стадата проверяват ли се ежедневно за мъртви птици?    

 Мъртвите птици отстраняват  ли се ежедневно от 

помещенията? 
   

 В момента на проверката има ли мъртви птици?    

 Къде се съхраняват мъртвите птици?    

 Местата, където се съхраняват мъртви птици почистват и 

дезинфекцират ли се преди да бъдат поставени нови птици? 
   

 Труповете унищожават ли се в съответствие с изискванията 

на регламент 1069/2009 и националното законодателство? 
   

 Има ли одобрен от изпълнителния директор на БАБХ План 

за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно 

заболяване? 

   

 Кога трябва да се предават за обезвреждане/ колко често се 

предават за обезвреждане? 
   

 Налични ли са потвърдителни бележки за умрелите птици?    

Транспорт: 

 Ограничен ли е броя на транспортните средства, които имат 

достъп до фермата? 
   

 Има ли документацията за пристигналите в обекта 

транспортни средства ? 
   

 Извършва ли се дезинфекция на транспортните средства, 

които влизат във фермата? 
   

 Има ли изградена мивка за измиване на транспортните 

средства? 
   

 Къде се извършва измиването на транспортните средства?    

 Кой извършва дезинфекцията на транспортните средства?    

 Какви дезинфектанти се използват?    
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 В каква концентрация се използват?    

 Колко е времето за експозиция?    

 Има ли документация за извършена дезинфекция на 

транспортните средства? 
   

Люпилни 

 Има ли помещения за приемане, сортиране и 

съхраняване на яйцата? 
   

 Има ли помещение за инкубация - изолирано с преградна 

стена и с плътно затваряща се врата? 
   

 Има ли помещение за излюпване и изваждане на птици?    

 Има ли помещение за сексиране, ветеринарномедицински 

манипулации и извозване на птици? 
   

 Има фумигационни камери за яйца при внасянето им?    

 Има ли помещения за измиване на оборотния амбалаж за 

транспортиране на птиците в случай, че не се използва 

амбалаж за еднократна употреба ? 

   

 Има ли подходящи съоръжения за съхраняване, товарене и 

извозване на отпадъците за екарисаж? 
   

 Има ли аварийно електрическо захранване?    

 Помещенията изграждани са с тавани и стени с гладки 

повърхности, подходящи за измиване и устойчиви на 

дезинфекция? 

   

 Инкубирането и люпенето на яйца за разплод в една 

люпилня само от един и същ разред птици ли е? 
   

 Има ли програма за хуманно умъртвяване на еднодневни 

птици? 
   

 Има ли изготвена технологична схема?    

 Има ли правила за вътрешния ред и хигиена?    

 Има ли документацията за партидите яйца в люпилнята?     

 Води ли се документация за произхода на партидите яйца и 

датата на тяхното пристигане в люпилнята? 
   

 Води ли се документация за люпимостта на яйцата?    

 Води ли се документация за качествата на яйцата и 

еднодневни птици и забелязани аномалии? 
   

 Води ли се документация за резултатите от проведените 

лабораторни изследвания по време на люпилния процес? 
   

 Води ли се документация за извършените ваксинации?    

 Води ли се документация за  технологичния отпад от 

люпилния процес и неговата реализация? 
   

 Води ли се документация за местоназначението на 

еднодневните птици? 
   

 Извършва ли се дезинфекция на яйцата след пристигането 

им, преди да се инкубират? 
   

 Извършва ли се дезинфекция на инкубаторна зала след всяко 

освобождаване на инкубатора? 
   

 Извършва ли се дезинфекция на люпилна зала, люпилни 

шкафове и оборудването им след излюпване на всяка 

партида? 

   

 Документацията за партидите птици в животновъдния обект 

съдържа ли информация за произход на партидите, датите на 

пристигане и реализация на птиците?  

   

 Документацията за партидите птици в животновъдния обект 

съдържа ли информация за движение на птиците при 

зареждане, разселване, преместване и др. – брой, особености, 

аномалии ? 

   

 Документацията за партидите птици в животновъдния обект    
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съдържа ли информация за извършената ваксинационна, 

лечебна и профилактична дейност по време на партидата? 

 Документацията за партидите птици в животновъдния обект 

съдържа ли информация за технологичен отпад? 
   

Домашни животни във фермата: 

 Във фермата има ли домашни животни или други животни?    

 Има ли кучета пазачи във фермата?    

 Животните държат ли се извън сградите за птици и 

обслужващите ги сгради? 
   

 С какво се хранят кучетата?    

Вземане на проби и изследване : 

 Вземане на проби за изследване за Salmonella sp.:    

 Изпълнява ли се националната програма за контрол на 

Салмонела  
   

 Разполага ли обектът с план за самоконтрол на Салмонела, 

одобрен от ОДБХ и в съответствие с Националната програма 

за контрол на Салмонелоза при птици?  

   

ЛЮПИЛНИ 

 Честота на взимане на пробите    

 Спазен ли е графика за вземане на проби? Вземат ли се 

проби на всеки две седмици? 
   

 Пробите взети ли са по начин посочен в инструкцията за 

всяко стадо или люпилен шкаф? 
   

 Протокол за взимане на проби.Начин на вземане на пробите:    

 Какъв протокол за взимане на проби се следва (брой /вид 

проби)? Опишете 
   

 Извършва ли се проверка на еднодневните пилета при 

пристигането им във фермата? 
   

РАЗВЪДНИ СТАДА КОКОШКИ НОСАЧКИ, КОКОШКИ НОСАЧКИ, БРОЙЛЕРИ, ПУЙКИ ЗА РАЗПЛОД И 

УГОЯВАНЕ 

 Честота на взимане на пробите    

 Спазен ли е графика за вземане на проби? Вземат ли се 

проби от всички развъдни стада кокошки носачки и пуйки, 

на всеки две седмици? 

   

 Спазен ли е графика за вземане на проби? Вземат ли се 

проби от всички стада кокошки носачки на всеки 

петнадесет седмици при възрастни (след възраст 24 ± 2 

седмици) 

   

 Спазен ли е графика за вземане на проби? Вземат ли се 

проби от всички стада бройлери и пуйки за угояване три 

седмици преди клане? 

   

 Протокол за взимане на проби.Начин на вземане на пробите:    

 Какъв протокол за взимане на проби се следва (брой /вид 

проби, размер/грам)? Опишете 
   

 Пробите взети ли са по начин посочен в инструкцията за 

всяко стадо? 
   

 Чорапчетата напоени ли са съгласно изискванията, преди да 

се използват? (например 0,8 % натриев хлорид и 0,1 % 

пептон встерилна дейонизирана вода, стерилна вода или друг 

разтворител, одобрен от компетентния орган) 

   

 Покрита ли е (обходена ли е с обувните тампони) цялата 

площ на халето (минимум 100 крачки) при взимането на 

пробите? 

   

 Всички положителни за Salmonella. Enteritidis и Salmonella 

typhimurium унищожени ли са?  
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 Взети ли са проби от помещението преди следващото 

зареждане?  
   

 Вземане на проби след почистване и дезинфекция след 

положителни резултати за стадото за Salmonella sp.:  
   

 Правилно ли са извършени почистването и дезинфекцията 

след доказване на Salmonella sp.в стадото?   
   

 Взети ли са проби след почистването и дезинфекцията на 

сградата след доказване на Salmonella sp.в стадото?  
   

ТРАНСПОРТ НА ПРОБИТЕ: 

 Чорапчетата изпращат ли се до лабораторията в стерилни 

торбички и възможно най-бързо до лабораторията?  
   

 Пробите опаковат и  траснпортират ли се по начин посочен в 

инструкцията? До коя лаборатория се изпращат? 
   

 Правилно ли са попълнени писмата придружаващи пробите 

до лабораториите? 
   

 Пробите изпратени ли са до лабораторията в рамките на 24 

часа след вземането им? 
   

ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ФУРАЖА: 

 Регистриран/одобрен ли е доставчикът на фураж по Закона 

за фуражите? 
   

 Собственикът/ползвателят на фермата произвежда ли 

пълноценния комбиниран фураж за изхранване на птиците 

във фермата 

   

 Фуражът правилно ли се съхранява в затворени 

помещения/съоръжения? 
   

 Стопанинът/ползвателят има ли въведена програма за 

самоконтрол за вземане на проби от фуража за анализ на 

Salmonella spp.? Пробите взети ли са в стерилна торбичка от 

няколко различни места? 

   

 Размерът на пробата 5бр по 100 гр. ли е?     

 Изпращане на пробите:    

 Пробите доставени ли са в лабораторията до 24 ч. от 

вземането им?  
   

Регистри и дневници и документация: 

 Собственикът или ползвателят на обекта отглеждане на 

разполага ли с одобрени от изпълнителния директор на 

БАБХ или оправомощено от него лице програма за 

почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с 

въведени процедури и тяхното документиране? 

   

 Собственикът или ползвателят на обекта отглеждане на 

разполага ли с одобрен от изпълнителния директор на БАБХ 

или оправомощено от него лице план за прилагане на 

спешни мерки при констатиране на заразно заболяване? 

   

 Собственикът или ползвателят на обекта отглеждане на 

разполага ли с одобрени от изпълнителния директор на 

БАБХ или оправомощено от него лице индивидуален план за 

биосигурност с определяне на критичните контролни точки в 

обекта и процедури за тяхното управление? 

   

 Обслужващият регистриран ветеринарен лекар има ли 

договор за ветеринарномедицинска дейност с други обекти? 
   

 На входа на всяка сграда има ли ежедневни записи за 

смъртността и количеството консумиран фураж при 

птиците? 

   

 На входа на всяка сграда има ли ежедневни записи за  

смъртността и количеството консумирани вода и фураж при 

другите птици? 

   

 Записват ли се броя на птиците/стадата ?    

 Записва ли се дневната смъртност за стадо/ферма?     
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 Записват ли се данни за приложените ВМП ?    

 Има ли данни за произхода на стадото?     

 Записват ли се данни за изследванията за Салмонела?     

 Има ли данни за произхода на комбинирания фураж и 

фуражните суровини, допълващите фуражи, в случай, че 

пълноценния фураж се произвежда във фермата? 

   

 Спазва ли се дезинфекционната програма?     

 Води ли се регистър за датата и броя на птиците изпратени в 

кланица?  
   

 Има ли дневник, в който се записват всички посетители с 

дата и час на пристигане и отпътуване, име, име на фирма и 

т.н.? 

   

 Водят ли записи за вида и произхода на пълноценния 

комбиниран фураж, с който се хранят птици? или на 

фуражните суровини, допълващите фуражи при 

производство на пълноценните фуражи в стопанството? 

   

 Води ли се регистър за извършената дезинфекция на 

транспортните средства и на обекта? 
   

 Записите съхраняват ли се за период от 3 години?     

 
 

КРАТЪК ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ (ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛ. (ЕС) 2017/625) ОБОБЩЕНИЕ НА 

КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всички констатирани нарушения е издадено предписание № ………../………….. (образец ЗХОЖ 

– 5). 

 

 

     Официален ветеринарен лекар: ............................. 

          /подпис и щемпел/ 

 

Собственик/ползвател на обекта 

или негов представител: 
.................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

адрес: ....................................................... 

подпис: ...................................................... 
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