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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието 
Българска агенция по безопасност на храните  
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КОНТРОЛЕН ЛИСТ  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТИ В ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА 

ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

 

Име, презиме и фамилия на проверявания ветеринарен лекар: ............................................................... 

........................................................................................, към ОДБХ гр..................................................., на 

длъжност:......................................................................................................................................................., 

отговорен за.................................................................................................................................................... 

Име, презиме и фамилия на одитиращия:  ................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

на длъжност: .................................................................................................................................................. 

Име, презиме, фамилия на присъстващия на одита: ................................................................................, 

на длъжност: .................................................................................................................................................. 

 

Дата на извършване на 

  проверката:  /дд.мм.гггг/ 

 

Вид на проверката 

 

 Да Не Коментари: 

I. Умение за откриване и ползване на нормативни 

документи: 
   

А)Закон за ветеринарномедицинската дейност    
 

 

Б) Законодателство – хуманно отношение към животните   
 

 

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент 

и на Съвета от 15 март 2017 година относно 

официалния контрол 

   

Регламент 1/2005/ЕС – относно защита на животните 

по време на транспорт 
   

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година 

относно тахографите в автомобилния транспорт 

   

Директива 1999/74/ЕС за защита при кокошки 

носачки – транспонирана в Наредба № 25 от 

14.12.2005 г. изменена и допълнена с дв, брой 29 от 

06.04.2007 и дв, брой 61 от 08.07.2008г. 

   

Директива 98/58/ЕС относно защита на животните, 

отглеждани за селскостопански цели – 

транспонирана в Наредба № 16 от 03.02.2006г. 

   

        

Планова  По сигнал  Друго(посочете)  
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Директива 2002/4/ЕС относно регистрацията на 

предприятия за отглеждане на кокошки носачки 
   

Директива 2008/119/ЕС за защита на телета    

Директива 2008/120/ЕС за защита на прасета    

Директива 2007/43/ЕС за защита на пилета, 

отглеждани за производство на месо – транспонирана 

в Наредба № 26 от 05.08.2008г. 

   

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на Комисията 

от 2 май 2019 година за определяне на правила за 

прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

стандартния образец на формуляр, който следва да 

бъде използван в годишните доклади, представяни от 

държавите членки 

   

II. Попълване на чек листи за ХОЖ при 

извършените проверки: 
   

III. Извършване на проверки в животновъдни 

обекти за ХОЖ за настоящата и предходната 

години, установени несъответствия и предприети 

действия: 

   

1. Брой проверки    

години Бр. планувани Бр. изпълнени    

202....год.      

202.....год      

2. Открити несъответствия с изискванията на 

законодателството при извършени проверки в 

животновъдни обекти: 

   

а/ при кокошки носачки    

б/ при бройлери    

в/ при телета    

г/ при прасета    

д/ при други животни, отглеждани за 

селскостопански цели 
   

3. Предприети корективни действия:    

а/ предписания със срокове за изпълнение - ............. 

броя 
   

б/ административно наказателни постановления - 

............. броя 
   

IV. Извършени проверки на превозвачи за:    

а/ продължителни пътувания - ............. броя    

б/ кратки пътувания - ............. броя    

V. Извършени проверки на МПС, лицензирани за 

продължителни пътувания при вътреобщностна 

търговия, установени несъответствия и 

предприети действия: 

   

1. Брой извършени проверки    

а/ на мястото на заминаване - ............. броя    

б/ на мястото на местоназначение, включително    
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дневника на пътуване - ............. броя 

в/ по време на транспорт - .......... броя    

г/ на местата за почивка - ............. броя    

д/ представени копия на дневника на пътуване - 

............. броя 
   

2. Открити несъответствия    

3. Предприети корективни действия:   
 

 

а/ издадени предписания със срокове за изпълнение    

б/ издадени административно наказателни 

постановления 
   

в/ подадени сигнали за откритите несъответствия до 

контактната точка по хуманно отношение и защита 

на животните в дирекция “ ЗХОЖ” в ЦУ на БАБХ 

   

г/ предложения до Изпълнителния директор на БАБХ 

за отнемане на лиценза 
  

 

 

VI. Извършени проверки на МПС, лицензирани за 

кратки пътувания, установени несъответствия и 

предприети действия: 

   

1. Брой извършени проверки    

а/ на мястото на заминаване - ............. броя    

б/ на мястото на местоназначение - ............. броя    

в/ по време на транспорт - .......... броя    

2. Открити несъответствия    

3. Предприети корективни действия:    

а/ издадени предписания със срокове за изпълнение    

б/ издадени административно наказателни 

постановления 
   

в/ подадени сигнали за откритите несъответствия до 

контактната точка по хуманно отношение и защита 

на животните в дирекция “ ЗХОЖ” в ЦУ на БАБХ 

   

г/ предложения до Изпълнителния директор на БАБХ 

за отнемане на лиценза 
   

VII. Извършени проверки на МПС, лицензирани 

продължителни пътувания при износ за трети 

страни, установени несъответствия и предприети 

действия: 

   

1. Брой извършени проверки    

а/ на мястото на заминаване - ............. броя    

б/ по време на транспорт - ............. броя    

в/ върнати копия на дневника на пътуване - ............. 

броя 
   

2. Открити несъответствия    

3. Предприети корективни действия:    

а/ издадени предписания със срокове за изпълнение    

б/ издадени административно наказателни 

постановления 
   

в/ подадени сигнали за откритите несъответствия до    
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контактната точка по хуманно отношение и защита 

на животните в дирекция “ ЗХОЖ” в ЦУ на БАБХ 

г/ предложения до Изпълнителния директор на БАБХ 

за отнемане на лиценза 
   

Общи констатации: 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

Констатации от цялостния 

одит 
Препоръки 

Срок за 

изпълнение 

   

   

   

   

   

 
 

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

КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Необходима е последваща проверка:     да   не  

 

   Край на одита (час)......................................................................................................................... 

................................................................................................   ......................... 
 /име, презиме и фамилия на проверявания ветеринарен лекар/      
                                                 /подпис / 

................................................................................................   ......................... 
 /име, презиме и фамилия на присъстващия на одита/      /подпис/ 

..................................................................................................   ......................... 
 /име, презиме и фамилия на извършилия одита/                   /подпис / 

http://www.bfsa.egov.bg/

