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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на земеделието 

Българска агенция по безопасност на храните  

Областна дирекция по безопасност на храните - ………………….. 
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Контролен лист  

за проверка на животновъдни обекти за отглеждане  

на аквакултури  
 

 

ОДБХ    Вид на посещението: 

 

обект с вет.  Номер на проверката 

  

регистрационен № BG 

 

Капацитет на обекта       Дата на проверката 

 

 

Годишен капацитет: 

 

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия: 

Населено 

място      

Пощенски код    
 

 

 

Изисквания 

 

Коментари 
Да  Не  

    І. Управленски практики и персонал    

1.  Валидно удостоверение за регистрация на 

животновъдния обект 

   

2.  Брой служители    

3.  Система на отглеждане    

4.  Източник на водата 
 

   

5.  Вид/ видове отглеждана риба      

6.  Приблизително количество    

7.  
Вид на храната 
 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 рутинно 

 

повторно 

 

по сигнал 

 

 

друго 
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8.  
Прилагане на ветеринарномедицински 

препарати (ВМП) 

   

9.  Използвани ВМП и карентен срок    

10.  Дневник на използваните ВМП    

11.  Развъдник/източник на зарибителен материал    

12.  
Разполага с помещение за работниците със 

санитарен възел 

   

13.  Разполага със склад за фураж    

14.  

Отглеждането на риба и други водни 

организми в мрежени клетки (садки) да не 

превишава определения лимит за 

производство, съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 8 и 

чл. 27, т. 7 ЗРА 

   

15.  

Разполага с технологична схема на 

производство, съгласно чл. 25а, ал. 2, т. 4 на 

Закона за рибарството и аквакултурите  

(ЗРА) 

   

16.  

Транспортните средства, за превоз на жива 

риба, са лицензирани по реда на чл. 165 от 

ЗВД 

   

ІІ.  Мерки за био- сигурност    

1. 1

.

  

Контролиран достъп на външни лица в 

обекта  

   

2.  Обекта е ограден по начин, осигуряващ 

неговата безопасност и здравното 

благополучие на животните и не позволява 

свободния достъп на животни и хора 

 

   

3.  Достъп в обекта на транспортни средства, 

които не са свързани с дейността на обекта 

   

4.  Дневник за посетители    

5.  Достъп на диви птици и гризачи в обекта;    

6.  Наличие на входа на обекта на оборудване за 

дезинфекция на хора                                                                                                     

   

7.  Дезинфекция на влизащите транспортни 

средства 

   

8.  Дезинфекция на използваното оборудване 

при приключване на производствения цикъл  

   

9.  Съоръженията за отглеждане на аквакултури 

имат възможност за почистване и 

дезинфекция при необходимост 

   

10.  Наличие на писмени процедури за 

дезинфекция 

   

11.  Наличие на оборудване, което се използва 

едновременно и в други животновъдни 
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обекти  
12.  Наличие на обезопасен контейнер за 

събиране на мъртвата риба 

   

13.  Наличие на писмена процедура за изхранване 

на рибата в обекта 

   

 Наличие на писмена процедура за 

обезвреждане на мъртвата риба 

   

III.  Проверка на хигиенните условия при 

разтоварване на сушата и първа продажба 

на основание чл. 67 от Регламент (ЕС) 

2019/627  

   

 Съоръженията за разтоварване и сваляне на 

брега, които имат контакт с рибните 

продукти, са направени от материал, който 

лесно се почиства и дезинфекцира, и се 

поддържат чисти и в изправност. 

   

 Бизнес операторите не допускат замърсяване 

на рибните продукти по време на разтовар-

ването и свалянето им на брега: 

   

 - бързо извършват операциите по 

разтоварването и свалянето им на 

брега. 

   

 - поставят пресните рибните продукти 

без отлагане в защитена среда близка 

до температурата на топене на леда; 

- Рибните продукти, съхранявани живи, 

трябва да се съхраняват при 

температура и по начин, които нямат 

неблагоприятно въздействие върху 

безопасността на храните или тяхната 

годност 

   

 - не използват съоръжения и практики, 

които причиняват ненужно увреждане 

на ядивните части на рибните 

продукти  

   

 

 
 

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

ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 
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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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