
Образец ЗХОЖ – 232 / Утвърден със Заповед № РД11-42/14.01.2022 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 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ  

при регистрация на животновъден обект  

предназначен за отглеждане на ЕПЖ и/или ДПЖ  

„Ферма“ 

№ ………………. /…………………г. 
 

 Днес, ...................................................г., във връзка с подадени документи за 

регистрация на животновъден обект със заявление с вх. № ..................... 

/..................................г. и на основание Заповед № ..................../......................г. на Директора 

на ОДБХ – гр. ………………………… и чл. 137, ал. 2, от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, комисия в състав (трите имена и длъжност): 

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

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

извърши проверка на обект:…………………………………………………………………....... 
            /наименование на обекта/ 

с адрес: гр./с…………………..………..общ.…..………………….….…… ПК ………………. 

ул. № / местност …………………………………………............................................………..… 

GPS координати: X ........................................, Y .........................................., 

разположен върху имот/и с идентификационен номер (УПИ, парцел и др.)………………. 
                     /изброяват се, отделени с „ ; “/ 

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

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

със собственик/ползвател…………………….……..…………….……………………………………. 

      /име презиме фамилия на ФЛ; наименование на ЕТ или ЮЛ/ 

ЕГН / ЕИК ……………..……………………….  

с адрес гр./с…………………..…общ. ……………………. обл………………………………… 

ул. №, бл, вх. ап. .…………………..……………………………………………………………...  

телефон: …………………..……. е-мейл: …………………………….………………………… 

и констатира следното: 

Общи изисквания за животновъден обект – „Ферма“: Спазени ли са : 

Приложено копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на 

ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът 
ДА    НЕ    

Приложено копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и 

диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта 
ДА    НЕ    

Обектът е ограден по начин, осигуряващ безопасността му и здравното благополучие 

на животните, който не позволява свободен достъп на хора и други животни 
ДА    НЕ    

Има обособен вход. ДА    НЕ    

Разполагат със съоръжения за дезинфекция на транспортни средства и хора. ДА    НЕ    

Снабдени са с достатъчно количество вода за пиене от собствени и/или от обществени 

водоизточници. 
ДА    НЕ    

Имат обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на 

животните и постеля. 
ДА    НЕ    

Имат осигурен санитарен възел. ДА    НЕ    

Имат поставен контейнер за съхранение на специфично рисковите материали за ТСЕ 

от EПЖ или ДПЖ съгласно т. 1 на Приложение V на Регламент (ЕО) № 999/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001 г., който е надписан с буквите 

"СРМ" и се използва само за съхранение на специфично рискови материали, отделени 

при клане на животни, предназначени за лични нужди. 

ДА    НЕ    



Имат обособено място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели 

животни. Същите са оградени по начин, непозволяващ достъпа на други животни или 

хора, не се използват за други цели и редовно се почистват и дезинфекцират. 
ДА    НЕ    

При добив на мляко разполагат с помещение за измиване, дезинфекция и съхранение 

на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването му за 

преработка, което отговаря на нормативната уредба за ветеринарно-санитарните и 

хигиенните изисквания при добива на сурово мляко /не се прилагат за животни с 

направление месо и за месодайни и автохтонни породи ЕПЖ/ 

ДА    НЕ    

Имат място за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета 

на животновъдния обект 
ДА    НЕ    

Изпълнени са изискванията съгласно законодателството за хуманно отношение към 

животните. 
ДА    НЕ    

Други констатации по специфичните изисквания съгласно Наредба 44 и другите 

нормативни документи касаещи хуманното отношение към животните…………………….. 

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

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

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

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

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

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

В момента на място се отглеждат следните по вид, категория и брой животни:…….............. 

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

Вид ОЕЗ 
Животновъден обект 

Предназначение 

Капацитет 

Категория - Ферма 

Възрастни Приплоди Общо* 
Вид животни 

Технология на 

отглеждане 

 говедо 
 оборно 

 оборно - пасищно 

 за месо 

 за мляко 

 за репродукция 

  

  бивол 
 оборно 

 оборно - пасищно 

 за месо 

 за мляко 

 за репродукция 
   

 овца 
 оборно 

 оборно - пасищно 

 за месо 

 за мляко 

 за вълна 

 за репродукция 

   

 коза 
 оборно 

 оборно - пасищно 

 за месо 

 за мляко 

 за вълна 

 за репродукция 

   

* Задължително е вписването на общият капацитет – възрастни с приплодите, за всеки вид 

 

Собственик/ползвател:……………………….  Комисия: 1 ………………………... 

           /Име, фамилия, подпис/           /Име, фамилия, подпис/ 
 

 
 

               2 ………………………… 

                     /Име, фамилия, подпис/ 
 

Забележка: настоящият констативен протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, за всяка 

една от страните. 


