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С тази инструкция се определят изискванията за проверка на документите,
които се подават за издаване на лиценз за превоз на животни.
Изискванията за транспортиране на животните са посочени в Глава седма –
“Защита и хуманно отношение към животните”, Раздел IV от Закона за
ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/ (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.) и на
Регламент 1/2005/ЕС от 22 декември 2004 година, относно защитата на животните по
време на транспортиране и свързаните с това операции за изменение на Директиви
64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97.
Съгласно чл. 163 от ЗВД, транспортирането на животни се осъществява от
превозвачи, получили от НВМС лиценз за превоз, за кратки или продължителни
пътувания.
Преди издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни
пътувания се извършва проверка на следните документи, посочени в чл. 165, ал. 1 от
ЗВД:
1. заявление - образец КЗЖ-48, утвърден със заповед № 463/ 16.06.2006 год. на
генералния директор на НВМС;
2. копие от регистрационния талон на транспортното средство;
3. копие от сертификата за одобрение на транспортното средство - само за
продължителни пътувания;
4. копие от лиценза за извършване на превоз на товари, издаден от
Министерството на транспорта;
5. копие от удостоверението за правоспособност на водача и придружителя на
животните по чл. 164, ал. 1 от ЗВД;
6. план за спешни действия при влошаване здравословното състояние на
животните и инциденти при транспортирането;
7. декларация за осигурена постоянна връзка между превозвача и водача когато лицензът се издава за продължителни пътувания;
8. копие от документ за собственост или договор за наем на транспортното
средство;
9. документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2. от
ЗВД.
1. Проверява се:
- дали са попълнени правилно всички реквизити в заявлението, включително
пощенския код на населеното място, телефон, факс, ел. поща.
- данните за вида на пътуванията – кратки или продължителни;
- регистрационният номер, вида и марката на транспортното средство отговарят
ли на данните в регистрационния талон и в сертификата за одобрение на
транспортното средство;
- вида и броя на животните, които могат да се превозват дали отговарят на тези,
записани в сертификата за одобрение на транспортното средство.
- чия собственост е транспортното средство.
2. Регистрационният талон на транспортното средство се издава от МВР. В него
е записан и собственика на транспортното средство. Ако то е собственост на
превозвача, не се изисква друг документ за собственост, посочен в чл. 165, ал.1, т. 7 от
ЗВД. В случай, че транспортното средство не е собственост на превозвача се проверява
дали е приложен договор за наем или договор за лизинг.
3. Сертификата за одобрение на транспортните средства за продължителни
пътувания (образец КЗЖ-44, утвърден със заповед № 463/ 16.06.2006 год. на
генералния директор на НВМС) се издава от съответната РВМС, на чиято територия се
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намира транспортното средство. Проверява се дали транспортното средство е
оборудвано с навигационна система. В случай, че не е оборудвано с навигационна
система се отказва издаването на лиценз за продължителни пътувания.
Изключение се прави само за регистрирани еднокопитни животни, които се
използват за спортни състезания или разплод.
Друго изключение се допуска при пътувания до 12 часа, като транспортното
средство може да не е снабдено с вода, храна и навигационна система. Изключението
се допуска от съответната Регионална ветеринарномедицинска служба /РВМС/, като се
проверява времето за всяко пътуване до 12 часа по тахографа на транспортното
средство, по маршрутния план и дневника за пътуване. Ако пътуването е продължило
повече от 12 часа, се прилага някоя от мерките, посочени в чл. 166, ал.4 от ЗВД.
Проверява се дали площта на транспортното средство съответства на вида и
броя животни, които е разрешено да бъдат транспортирани, посочени в сертификата за
одобрение на транспортното средство по чл. 162 от ЗВД.
За кратки пътувания вместо сертификат за одобрение на транспортно средство
трябва да се приложи протокол от комисия към съответната РВМС, която е извършила
физическа проверка на превозното средство. В протокола трябва да се отрази площта
на платформите в м2, общата разгърната площ в м2 и броя животните по видове и
категории, които е разрешено да бъдат транспортирани (капацитет на превозното
средство). Протоколът трябва да съдържа заключение дали транспортното средство
отговаря на изискванията на Регламент 1/2005/ЕС и предложение за издаване лиценз за
кратки пътувания.
4. Копие от лиценза за извършване на превоз на товари, издаден от
Министерството на транспорта не винаги може да бъде приложено, тъй като той се
издава само за превозни средства с товароподемност над 6 тона. В случай, че такъв
лиценз е представен се проверява дали са попълнени всички негови реквизити и дали
не е изтекъл посочения в него срок на валидност. При констатирани неточности и
непълноти в реквизитите на документа или когато се установи, че срока му на
валидност е изтекъл на заявителят се указва да отстрани нередовностите.
5. Копието от удостоверението за правоспособност на водача и придружителя на
животните по чл. 164, ал. 1 от ЗВД (образец КЗЖ – 45, утвърден със заповед № 463/
16.06.2006 год. на генералния директор на НВМС) се издава от РВМС, след
представяне на документ за завършен курс по хуманно отношение към животните.
Курсовете за придобиване на удостоверения за правоспособност на шофьори и
придружители на животните се провеждат във Ветеринарномедицинските факултети
при Тракийския университет в гр. Стара Загора и при Лесотехническия университет в
гр. София.
6. Планът за спешни действия при влошаване здравословното състояние на
животните и инциденти при транспортирането трябва да съдържа подробна
информация за това, какво трябва да се предприеме при настъпване на авария на
транспортното средство по време на транспортирането на животните, както и при
влошаване на здравословното им състояние.
7. За издаване на лиценз за продължителни пътувания се изисква и декларация
от превозвача за осигурена постоянна връзка с водача/ите на превозното средство, с
което ще се транспортират животните.
При приключване на проверката на представените документи и констатиране, че
е представен пълен набор на необходимите документи и са спазени изискванията на
Регламент 1/2005/ЕС се оформя досие на превозвача, в което се съхраняват
заявлението, всички приложени към него документи и копие от издадения лиценз за
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превоз на животни. За получаване на издадения лиценз превозвача се уведомява по
телефона.
В случай, че се установят липсващи документи или транспортното средство не
отговаря на изискванията на Регламент 1/2005/ЕС не се издава лиценз за превоз на
животни и на превозвача се изпраща екземпляр от мотивирания отказ за издаване на
лиценза.

