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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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Българска агенция по безопасност на храните  

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

 Гр. ………………………..,  бул./ул. ”…………………………………”  №  
 +359 (0) ……………………..,      +359 (0)…………………………,     www.bfsa.egov.bg 
 Ниво 3, TPL-RED        Ниво 2, TPL-AMBER         Ниво 1, TPL-GREEN           Ниво 0, TPL-WHITE 

 

 

Контролен лист  

за проверка на пазарите за животни 
 

 

ОДБХ    Вид на посещението: 

 

обект с вет.        Номер на проверката 

  

регистрационен №BG 

 

капацитет на обекта       Дата на проверката 

 

 

 

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия: 

Населено 

място      

Пощенски код    
 

 

Видове животни, които могат да се продават на пазара: 

 

ЕПЖ                              да              не  

 

ДПЖ                              да              не  

 

Свине                            да              не  

 

Еднокопитни               да              не  

 

Птици                            да              не  
 

 

Изисквания 

 
Коментари 

Да  Не  

І.  Управленски практики и персонал    

1.  Валидно удостоверение за регистрация;    

        

 

 

 

 

 

 

 рутинно 

 

повторно 

 

по сигнал 

 

 

друго 
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2.  Наличие на актуализирана документацията 

съгласно действащото законодателство; 

   

3.  Регистър с данни по Чл.3 (1) от Наредба № 44 от 

29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните 

изисквания към пазарите за животни;  

   

4. 5 Персоналът е преминавал курс за обучение за 

защита и хуманно отношение към животните; 

   

5.  Животните са идентифицирани, съгласно 

действащото законодателство   

   

6. 9

. 

Почистване и дезинфекция:    

- писмени процедури за почистване и 

дезинфекция в обекта  

   

- механично почистване и дезинфекция на 

помещенията, съоръженията преди настаняване 

на животните 

   

- почистване на хранилките и поилките    

- механично почистване, измиване, дезинфекция 

на използваните съоръжения и на транспортните 

средства 

   

7. 1

1

. 

Животните се транспортират съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 
   

8.  Валиден договор за ветеринарномедицинско 

обслужване с регистриран ветеринарен лекар 

   

9.  Договор с предприятие за преработка на 

странични- животински продукти 

   

ІІ.  Сгради и настаняване     

1.  оборудвана дезинфекционна площадка на входа 

за влизане на превозните средства 

   

2.  подходящи съоръжения за товарене и 

разтоварване на животни; 

   

3.  Помещения за настаняване на животните с 

достатъчно площ; 

   

4.  Подходящи поилки според вида на настанените 

животни 

   

5.  Помещение с ниска температура (хладилна 

камера) за съхранение на умрелите животни. 

   

6.  Помещение/ бокс за изолиране на болни или 

наранени животни; 

   

7.  площадка за събиране, съхранение и 

обезвреждане на тора и други отпадъци 

   

8.  подходяща система за събиране на отпадните 

води 

   

9.  Сервизни помещения за съхраняване на:     

- фураж;     

- постелъчен материал;    

- офис за ветеринарния лекар;     

- детергенти и биоциди;    
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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). 

Настоящият контролен лист се издава на основание НАРЕДБА № 44 от 29.10.2003 г. за 

ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни (обн., ДВ, бр. 101 от 

18.11.2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) 

 

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

          /подпис и печат/ 

Собственик/ползвател на обекта 

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

/име, презиме, фамилия/ 

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

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