
Образец ЗХОЖ – 128/ Утвърден със Заповед № РД 11-3072/16.12.2021 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 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
 

№................/.............. 20 …...... г. 

 

Областната дирекция по безопасност на храните – гр. ………....................................., издава настоящото в уверение на това, че ветеринарно лечебно 

заведение, представляващо .................................................................................., собственост/право на ползване на…………….………..……………….…………………. 
       (описва се вида на ветеринарното лечебно заведение - клиника/ амбулатория/ лаборатория и категорията на амбулаторията)                                    (име на физическото или наименование на юридическото лице) 

находящ/а се в гр./с. .................................................. п.к. .................., община ........................................., ул. ..................................... №......., бл......., бх...., ап..... е вписано 

в регистъра на ветеринарните лечебни заведения при ОДБХ гр. ..........................................., с уникален регистрационен № ........................................ 

Ветеринарното лечебно заведение (клиника/амбулатория) е предназначено за обслужване на следните видове животни: ........................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
(описва се вида на обслужваните животни по чл. 8 от Наредба № 42 от 12.12.2008 г.) 

Ветеринарното лечебно заведение е ....................................................... сектор за................................................................................................................................... 
           (с обособен/без обособен)                                    (образна диагностика и/или физиотерапия – описват се апаратите /марка, модел и № на апарата/) 

Към ветеринарната клиника .......................................................... стационар.  
(има изграден/няма изграден)  

Във ветеринарната лаборатория се извършват следните изследвания: ………………………………………………………………………………………………. 
(описва се вида на лабораторните изследвания и/или анализи) 

За работа във ветеринарното лечебно заведение са вписани ветеринарни лекари с уникални регистрационни номера, съгласно приложението, неразделна 

част от настоящото удостоверение. 

Удостоверението се издава на основание чл. 32, ал.1 от ЗВД и чл. 12 от Наредба № 42 от 12.12.2008 г.  
Съгласно чл. 6 от Наредба № 42/12.12.2008 г. във ветеринарна амбулатория (кабинет) в зависимост от категорията се извършват следните ветеринарномедицински дейности:  

(1) Във ветеринарна амбулатория (кабинет) от IV категория могат да се регистрират ветеринарни лекари само за изпълнение на държавната профилактична програма и за лечение на животни в 

животновъдните обекти. В кабинета не се приемат за преглед животни.  

(2) Във ветеринарна амбулатория (кабинет) от III категория се извършват прегледи, диагностика, лечебна и профилактична дейност за съответния вид животни с изключение на хирургични 

интервенции.  

(3) Във ветеринарна амбулатория (кабинет) от II категория могат да се извършват освен посочените в ал. 2 дейности и следните хирургични манипулации и операции - инцизии, обработка на рани, 

козметични операции, отстраняване на кожни образувания, тумори на млечната жлеза, кастрация на мъжки и женски животни, ампутация на крайници, шиниране, стоматологични процедури и физиотерапия.  

(4) Във ветеринарна амбулатория (кабинет) от I категория може да се извършват всички видове операции с изключение на череп, гръден кош и гръбначен стълб.  

(5) Във ветеринарната амбулатория от всяка категория може да се извършва образна диагностика (ехография) и/или физиотерапия , ако има ехографски апарат и/или апарат за физиотерапия.  

(6) Ветеринарните амбулатории в специализираните ветеринарни участъци отговарят на изискванията по ал. 3 с изключение на ветеринарните амбулатории в птицевъдните обекти, които отговарят на 

изискванията по ал. 2.  

Съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба № 42/12.12.2008 г. във ветеринарните клиники се извършват прегледи, диагностика, лечебна, профилактична дейност и хирургични операции за съответния вид 

животни.  

Съгласно чл. 17, ал.1 от Наредба № 42/12.12.2008 г. във ветеринарните лаборатории извършват лабораторни изследвания с диагностична и/или профилактична цел.  
 

 

ДИРЕКТОР ОДБХ: …………......…….......………  

     /име, подпис и печат/ 



 

 Гр. ………………….,  п.к……………………..,  ул…………………………………. 
 ………………………………….,      ……………………………..,     www.babh.government.bg 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към удостоверение №............/.......... 20 ..... г. за регистрация на ветеринарно лечебно заведение 

 

За упражняване на ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, 

представляващо ................................................................................................................................................., 
                (описва се вида на ветеринарното лечебно заведение и категорията на амбулаторията) 

находящо се в .....................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, ул., №, бл., бх., ап., пощенска кутия) 

.............................................................................................................................................................................,  
(община, област) 

с уникален регистрационен №................................................... са вписани следните ветеринарни лекари:  
 

Управител: ..........................................................................................................................................................  
(име, презиме и фамилия на управителя) 

живущ в:...............................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, община, област,) 

..............................................................................................................................................................................,  
(ул., №, бл., бх., ап.) 

с уникален регистрационен № на ветеринарния лекар ..................................................................................  

 

Регистрирани ветеринарни лекари, работещи във ветеринарното лечебно заведение:  

1. ...........................................................................................................................................................................  
(име, презиме и фамилия на ветеринарния лекар) 

живущ в:...............................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, община, област,) 

..............................................................................................................................................................................,  
(ул., №, бл., бх., ап.) 

с уникален регистрационен № на ветеринарния лекар ..................................................................................  

 

2. ...........................................................................................................................................................................  
(име, презиме и фамилия на ветеринарния лекар) 

живущ в:...............................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, община, област,) 

..............................................................................................................................................................................,  
(ул., №, бл., бх., ап.) 

с уникален регистрационен № на ветеринарния лекар .................................................................................. 

 

3. ...........................................................................................................................................................................  
(име, презиме и фамилия на ветеринарния лекар) 

живущ в:...............................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, община, област,) 

..............................................................................................................................................................................,  
(ул., №, бл., бх., ап.) 

с уникален регистрационен № на ветеринарния лекар .................................................................................. 

 

4. ...........................................................................................................................................................................  
(име, презиме и фамилия на ветеринарния лекар) 

живущ в:...............................................................................................................................................................  
(населено място, пощ. код, община, област,) 

..............................................................................................................................................................................,  
(ул., №, бл., бх., ап.) 

с уникален регистрационен № на ветеринарния лекар .................................................................................. 
 

 

 
ДИРЕКТОР ОДБХ: ……....………….......………  

     /име, подпис и печат/ 


