Образец ЗХОЖ – 162 / Утвърден със Заповед № РД 11-699/30.05.2012г. на изпълнителния директор на
БАБХ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ЖИВОТНИ ПО ВРЕМЕ НА
ТРАНСПОРТ/ PROTOCOL FOR ANIMALS CHECK DURUNG
TRANSPORT
Днес/Today ....................../........................г., подписаните официални ветеринарни
лекари при ОДБХ-гр/ undersigned official veterinarians at ………………………………… RFSD
1. ......................................................., с уникален рег. №/unique reg. №/ ..................
2. ......................................................, с уникален рег. № / unique reg. №/..................
в присъствието на придружителя на животните/ in the presence of the animals
keeper..........................................................................................................................
/данни на придружителя на животните/ data for animals keeper/

извършиха проверка на транспортно средство/ carried out check of the transport
vehicle ........................................................................................................................,
/ рег. №, вид и марка/ reg. №, type and brand /

превозващо вид животни/transported animal species ..........................................,
.......... брой, страна на произход/………..number, country of origin ................................
Място

на

извършване

на

проверката/

Place

for

check

..................................................................................................................................
При проверката от официалните ветеринарни лекари се установи, че по време на
транспорта са /Performing the check official veterinarians detected that during transport:
а) умрели ............... броя животни, както следва: / …………. number of animals
were dead, as follows:
№ по
ред/
№

Вид животни/ Animal
species

Идентификационен
номер на животните/
Animal identification

Килограми/
Kilograms

Труповете на умрелите животни ще бъдат предадени в предприятие за преработка
на странични животински продукти гр./ Dead animals are subject of incineration in
animal by-product establishment, located in ...........................................................
(описва се предприятието/ description of the establishment)

б) негодни да продължат на пътуването ............... броя животни, както следва:/
non- fit for traveling …………………………………………………….number of animals, as follows:

2
№ по
ред/
№

Вид животни/ Animal
species

Идентификационен
номер на
животните/ Animal
identification

Причина/ Reason

Негодните за пътуване животни се насочват за почивка в гр. / Non- fit for traveling
animals are send for rest in city: ………………………………............................
(описва се най-близкия одобрен пункт за почивка / describe the nearest approved control post)

Настоящият протокол се съставя в 2 еднообразни екземпляра – един за ОДБХ и един за
придружителя на животните. /This Protocol is issued in two identical copies - one for RFSD and
one for animal keeper .

Официални ветеринарни лекари/ Official veterinarians:
1. ...........................................
( подпис, щемпел/ signature and stamp)

2. ...........................................

( подпис, щемпел/ signature and stamp)

Придружител на животните/ Animals keeper:
1............................................
( подпис/ signature)

