
Образец ЗХОЖ –167 А/Утвърден със Заповед № 11-2723/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието  
Българска агенция по безопасност на храните  
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Контролен лист  

за проверка на приюти за безстопанствени животни 
за спазване правилата за здравеопазване и хуманно отношение към тях 

 

 

ОДБХ    Вид на посещението: 

 

обект с вет.  Номер на проверката   

регистрационен №BG 

 

капацитет на приюта        Дата на проверката 

  

 

наличен брой животни в момента на проверката 

 

 

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия 

Населено 

място      

Пощенски код    

 

 

 

За периода от ................................. до ................................. са извършение следните дейности: 

 

Име и фамилия на лицата, присъстващи на проверката: 

1. 

2. 

3.     

 

Дейности Брой Коментари 

1. Налични животни в приюта към.................дата   

2. Заловени и настанени животни в приюта   

3. Осиновени животни от приюта в Р.България   

4. Подписани декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за 

защита на животните 

  

5. Животни, изнесени от страната със сертификат за 

вътреобщностна търговия (TRACES) 

  

6. Животни, върнати  по местата, от които са заловени, 

съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните 

  

7. Заловени животни (компаньони) по чл. 53 от Закона за 

защита на животните 

  

8. Кастрирани животни   

9. Животни, родени в приюта   

10.  Въведени данни за животните от приюта в 

информационната система на БАБХ – ВетИС 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 рутинно 

 

повторно 

 

по сигнал 

 

 

друго 
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11. Умрели животни   

11.1. Предадени на предприятие за обезвреждане на 

СЖП. Наличие на потвърдителна бележка от 

предприятие, регистрирано по чл. 259 или чл. 259 а от 

Закон за ветеринарномедицинската дейност. 

  

12. Налични животни в приюта към.................дата   

 

Забележка: 

1. Датата по т. 1 и т. 12 следва да отговаря на датите за периода, който е в обхвата на проверката. 

2. Броя на труповете по т. 11 и т. 11.1 по подразбиране следва да бъде еднакъв. 

 

 

Изисквания 

 
Коментари 

Да  Не  

І.  Управленски практики и персонал:    

1.  Правилник за вътрешния ред, одобрен от ОДБХ    

2.  Актуализирана документацията съгласно 

действащото законодателство 

   

3.  Регистър с данни за изоставени или загубени животни    

4.  Лично досие на всяко животно, настанено в приюта    

5.  Дневник с данни за настанените животни.    

6.  Амбулаторен дневник    

7.  Програма за намиране на нови собственици 

(осиновяване) на настанените в приюта животни 

   

8.  Управителят на приюта е преминал курс за обучение 

за защита на животните 

   

9.  Персоналът, който се грижи за животните е преминал 

курс за обучение за защита на животните 

   

10.  Персоналът не се отнася грубо към животните    

11.  Транспортните средства са одобрени за  превоз на 

живи животни 

   

12.  Наличие на документи доказващи, че екипите за 

улавяне на безстопанствени животни са 

инструктирани от ветеринарен лекар. 

   

13.  Доброволците са запознати с правилника за 

вътрешния ред 
   

14.  Доброволците, които се грижат за животните са 

инструктирани от управителя на приюта за спазване 

изискванията за хуманно отношение  

   

15.  Животните настанени в приюта са идентифицирани 

по начин, който позволява обратната проследяемост 

   

16.  

Кучетата са идентифицирани с:    

- трайна маркировка (инжектируем транспондер - 

микрочип) 

   

- видима ушна маркировка    

17.  Кучетата, за които не са се явили лица, които желаят 

да ги отглеждат като компаньони, а са настанени във 

временни приюти или се връщат по местата, от които 

са заловени, са маркирани с татуиран на едното ухо 

идентификационен номер или електронен чип и V-

образно купиране на другото ухо или друга видима 

ушна маркировка. 

   

18.  Сключен договор с екарисаж/инсинератор за 

обезвреждане на труповете на животните 

   

19.  Договор за обезвреждане на биологични отпадъци от 

функционирането на регистрирано ветеринарно 
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лечебно заведение към приюта 

ІІ.  Сгради и настаняване:    

1.  Помещение за приемане на граждани и водене на 

картотека 

   

2.  Помещение за извършване на 

ветеринарномедицинска дейност (кастрации на 

животни, общи манипулации и първа помощ) 

   

3.  Санитарно помещение за персонала;    

4.   Помещение за съхранение и приготвяне на храна    

5.  Помещение за съхранение на оборудване за 

почистване и дезинфекция на помещенията и 

приборите 

   

6.  Място за съхранение на почистващи и 

дезинфекциращи препарати 

   

7.  Карантинно помещение    

8.  Отделни помещения за настаняване на здрави 

животни според вида и изискванията за отглеждането 

им 

   

9.  Помещение за болни или наранени животни    

10.  Хладилна камера или фризер за труповете на 

животни 

   

11.  Място за игра и разходка на животните.    

12.  

Регистрирано ветеринарно лечебно заведение 

минимум категория ІІ: 

   

- към приюта    

- сключен договор за ветеринарномедицинско 

обслужване 

   

13.   Помещенията позволяват лесно почистване и 

дезинфекция 

   

14.  Температурата и влагата в помещенията са в норма    

15.  

В затворените помещения за животни:     

- има достатъчно добра вентилация;    

- стените и покрива са добре изолирани.    

16.  На животните се осигурява светлинен режим 

тъмнина/светлина 

   

17.  Самостоятелни къщички за настаняване на кучета    

18.  Дворчета с подходяща настилка, позволяваща 

почистване 

   

ІІІ. Почистване и дезинфекция:    

1.  Разработени са процедури за почистване и 

дезинфекция 

   

2.  Персоналът е достатъчен да извършва почистването и 

дезинфекцията в приюта 

   

3.  Използваният дезинфектант е одобрен     

4.  Използваният дезинфектант е устойчив на различни 

атмосферни условия 

   

5.  Използваният дезинфектант е активен срещу 

патогените, на които са изложени животните 

   

6.  Преди механично почистване животните се 

отстраняват от клетките  

   

7.  Клетките, които се използват за транспорт на 

животните се почистват и дезинфекцират след всяко 

използване 
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8.  Транспортните средства, предназначени за превоз на 

живи животни се почистват и дезинфекцират след 

всяко използване 

   

9.  Съдовете за хранене и поене на животните се 

почистват и дезинфекцират преди използването им за 

други новоприети животни в приюта 

   

10.  Външните площи, прилежащи към приюта се 

поддържат чисти 

   

11.  
Има програма за контрол на гризачите   

 

ІV.  Здравеопазване и грижа за животните:    

1.  Ветеринарномедицинското обслужване на животните 

се извършва от ветеринарен лекар 

   

2.  

На новоприетите животни се извършва:     

- клиничен преглед    

- ваксинация срещу бяс    

- обезпаразитяване – външно и вътрешно    

- извършените клинични прегледи и манипулации са 

отразени в амбулаторния дневник, данните за 

извършените ваксинации са отразени във ВетИС на 

БАБХ 

   

3.  Общото състояние на животните се проверява два 

пъти дневно 

   

 - наличен е запис на проверките    

4.  Животните се хранят в съответствие с 

физиологичните им нужди 

   

5.  При извършване на кастрация на женски животни се 

отстраняват яйчниците и матката  

   

6.  Наличие на констативен протокол при смърт на 

животно в приюта 

   

7.  Наличие на индивидуален протокол за назначаване на 

евтаназия с посочена причина за умъртвяване на 

животното 

   

 
 

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). 

Настоящият контролен лист се издава на основание Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за 

изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с 

цел търговия, към пансиони и приюти за животни (обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 

1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 17.04.2012 г., в сила от 17.04.2012 г.) 
 

 

 

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

          /подпис и печат/ 

 

Собственик/Управител на обекта 

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

                  /име и фамилия/ 

 

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

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

 

Лица, присъствали на проверката: 

…………………………………………… 

/име, фамилия и подпис/ 

 

 

…………………………………………… 

/име, фамилия и подпис/ 

 

 

………………………………………….. 

/име, фамилия и подпис/ 
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