
Образец ЗХОЖ – 233 / 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 

„Пасище“ 
 

№ ………………. / …………………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: 

Изисквания за животновъдни обекти – „Пасища“: 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    

Имат осигурен постоянен достъп до вода и храна. ДА    НЕ    
Разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне 

и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или 

зоотехнически манипулации 
ДА    НЕ    

Разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява 

свободен достъп на хора и неконтролируемо движение на диви и селскостопански 

животни (не се отнася за ЖО по чл. 18б и пасища в защитени територии) 
ДА    НЕ    

Имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията 

на обекта (не се отнася за ЖО по чл. 18б и пасища в защитени територии) 
ДА    НЕ    

Имат навес с минимум две съседни страни, който осигурява защита от неблагоприятни 

атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на 

всички животни (не се отнася за ЖО по чл. 18б и пасища в защитени територии) 
ДА    НЕ    

Разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица (не се отнася за ЖО 

пасища в защитени територии) 
ДА    НЕ    



Други констатации: ……………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Вид ОЕЗ 

Животновъден  

обект 
Пасище 

Предназначение 

не се вписва за 

ЖО-пасище по 

18б 

Капацитет 

Категория*

В
ъ

зр
а

ст
н

и
 

П
р

и
п

л
о

д
и

 

Общо** 

 ЖО –  

Пасище  

по 18а 

 ЖО – 

Пасище 

 по 18б 

Вид 

животни 

Технология  

на  

отглеждане 

Технология  

на  

отглеждане 

 говедо пасищно не се вписва 

 за месо 

 за мляко 

 за репродукция 

  

  бивол пасищно не се вписва 

 за месо 

 за мляко 

 за репродукция 
   

 овца пасищно не се вписва 

 за месо 

 за мляко 

 за вълна 

 за репродукция 

   

 коза пасищно не се вписва 

 за месо 

 за мляко 

 за вълна 

 за репродукция 

   

* В категория, се вписва само една възможност 

** 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. 


