Образец ЗХОЖ – 70 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ

ИНДИВИДУАЛЕН ПАСПОРТ ЗА ЖИВОТНИ В ЦИРК или ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С
ЖИВОТНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - EU
Р. БЪЛГАРИЯ - BULGARIA
ПАСПОРТ ЗА ЖИВОТНИ
PASSPORT FOR ANIMALS
(ЦИРКОВЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С
ЖИВОТНИ)
(CIRCUS AND SHOWS WITH ANIMALS)
Номер/Number.…………………………
Издаден в /Issued at …………
на/on …………/.….………../………….
Компетентен орган / Competent authority
………………….…………………………
Областна дирекция по безопасност на храните /
Regional food safety directorate …………….......

1. Собственик / Owner

1.10. E-mail(1): ………………………..………
………………………………………………….
(1) Не е задължително / Not mandatory.

2. Описание и идентификация на
животното/ Description and identification of
the animal
2.1. Име / Name ………………………………..
2.2. Вид / Species……………….……………….
2.3. Порода / Breed ……………………………
2.4. Пол / Sex………………………………….
2.5. Дата на раждане/ Date of birth ……………
2.6. Цвят на козината / Color …………….
2.7. Особен/и белег/зи / particular feature(s)
……………………………………
2.8. Индивидуален идентификационен номер
(ако е практично)/ Individual ID number
…………………………………………………
2.9. Тип (татуировка, микрочип, ушна
маркировка, карта със снимка или рисунка и
т.н) / Type of ID (tattoo, transponder, photos,
picture and etc.………………………………….
2.10. Местоположение/ Position ……………….
3. Забележки /Notes…………………………….
…………………………………………………

В случай на промяна в собствеността тази част
се задрасква и се попълва подходяща добавка/
In the event of a change of ownership, this section
shall be crossed out and the relevant addendum
must be completed.

Идентификацията
трябва
да
бъде
проверена преди всяко едно ново вписване
в този паспорт / The identification must be
verified before any new entry is made on this
passport.

1.1. Собствено име / First name ………………
1.2. Фамилно име / Surname….…...……………..
1.3. Адрес / Address ………………….………
………………………………………………….
1.4. Пощенски код / Zip code …..………….…
1.5. Град / Town …………………...………….
1.6. Страна / Country …...…………………….
1.5. Тел. nомер / Tel: ……………………………
1.8. GSM(1): .............................................. (1)
1.9. Факс/Fax(1): ................................................

4. История на ваксинациите / Vaccination
history
4.1 Дата/
4.2. Ваксина 4.3. Печат и
Date
Vaccine
подпис/
Signature and
stamp

5. Подробности за
details (*)
5.1.
5.2.
Дата/
Изпитване/
Date
Test

изпитвания (*) / Tests
5.3.
5.4. Печат и
Резултат подпис (оф.
/ result
ветеринар)
Signature and
stamp
(official vet)

6. Лечения / Treatments
6.1.
6.2. Лечение /
Дата/ Treatment
Date

6.3. Причина за 6.4. Печат и подпис
лечение/ Reason (оф.
ветеринар)
for treatment
Signature and stamp
(official vet)

Бележки за насоки / Instructions
(*) Изпитванията, които трябва да се извършват,
са, както следва / Tests are:
— за животни от рода на овцете или козите / for
small ruminants:
— годишни тестове за бруцелоза с отрицателен
резултат съгласно едно от изпитванията, описани
в приложение В към Директива 91/68/ЕИО на
Съвета/annual negative tests for brucellosis by
methods from Dir. 91/68
— за животни от рода на едрия рогат добитък /
for large ruminanse (Bos Taurus, Buabalus bubalis
и Bison bison):
— годишни тестове за бруцелоза с отрицателен
резултат съгласно едно от изпитванията, описани
в Приложение В към Директива 64/432/ЕИО на
Съвета / annual negative tests for brucellosis by
methods from Dir. 64/432, Annex C
— годишни тестове за ТБ с отрицателен резултат
за
интрадермално
туберкулин
изпитване
съгласно Приложение Б към Директива
64/432/ЕИО на Съвета/ annual negative
intradermal tuberculin tests for tuberculosis by
methods from Dir. 64/432, Annex B
— за животни от семейство/ for Camelids
— годишни тестове за бруцелоза с отрицателен
резултат съгласно едно от изпитванията, описани
в част 4 от приложение І на Решение 79/542/ЕИО
на Съвета/ annual negative tests for brucellosis by
methods from Dess. 79/542, Annex I, part 4
— годишни тестове за ТБ с отрицателен резултат
за
интрадермално
туберкулин
изпитване
съгласно част 4 от приложение І на Решение
79/542/ЕИО на Съвета/ annual negative
intradermal tuberculin tests for tuberculosis by
methods from Dess. 79/542, Annex I, part 4

Забележки / Notes

ДОБАВКА 1 / ADDENDUM 1

ДОБАВКА 2 / ADDENDUM 2

Дата/Date …………………………………….
Подпис
и
печат
на
официалния
ветеринарен лекар/ Signature and stamp of
off. vet.
…………………………………………………
1. Собственик (да се попълни само в
случай на промяна на собствеността) /
Owner (to be completed only in the event of a
change of ownership)
1.1. Собствено име/ First name………………
1.2. Фамилно име /Surname…………………..
………………………………………………
1.3. Адрес/Address……………………………..
……………………………………………….
1.4. Пощенски код /Zip code…………………
1.5. Град / Town ……………………………….
1.6. Страна /Country………………………….
1.5. Телефонен номер/Tel: ……………………
1.8. GSM: ................................................ (1)
1.9. Факс/Fax: ................................................. (1)
1.10. E-mail: ………… (1)

Дата/Date …………………………………….
Подпис
и
печат
на
официалния
ветеринарен лекар/ Signature and stamp of
off. vet.
…………………………………………………
1. Собственик (да се попълни само в
случай на промяна на собствеността) /
Owner (to be completed only in the event of a
change of ownership)
1.1. Собствено име/ First name………………
1.2. Фамилно име /Surname………………..
………………………………………………
1.3. Адрес/Address…………………………..
……………………………………………….
1.4. Пощенски код /Zip code…………………
1.5. Град / Town …………………………….
1.6. Страна /Country………………………….
1.5. Телефонен номер/Tel: …………………
1.8. GSM: ................................................... (1)
1.9. Факс/Fax: .............................................. (1)
1.10. E-mail: ………… (1)

(1) Не е задължително/ Not mandatory

(1) Не е задължително/ Not mandatory

