Образец ЗХОЖ – 192В / Утвърден със Заповед № РД11-1862 /11.09.2017 г. на изпълнителния директор на БАБХ

ДОКЛАД ОТ ПРОВЕРКА НА МЯСТО НА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА
И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЖИВОТНИТЕ (ИРЖ)
/ СЕКТОРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КРЪСТОСАНО СЪОТВЕТСТВИЕ /
Име, презиме и фамилия на собственика / ползвателя на обекта / кандидата:

ЕГН/Булстат:

УРН:

Име, Презиме и Фамилия на упълномощено лице:
Населено място / Община / Пощенски код:
Адрес (Улица, №, Вх., Ет., Ап.): /

Телефон:

Организация:

Правен статус (Физическо лице / Юридическо лице / Едноличен търговец):
№ на обекта във ВетИС (стар):

(нов)

-

Регистрация по чл.137 ЗВД (Да, Не):
Адрес на обекта (Населено място, Улица, №, Вх., Ет., Ап. / Община):
Мотив за избор на обекта за целите на проверката на място (ПнМ):
Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ:
Присъстващи лица по време на проверката (Име, Фамилия, длъжност / Организация):

Вид на проверката:
Вид
Брой отглеждани
животни
животни от вид при ПнМ
Свине
ЕПЖ (говеда, биволи)
ДПЖ (овце и кози)
ЕКЖ (еднокопитни)
Други (посочва се)

Дата на проверката:
Брой животни от вид
Приложимо ЗИУ
по данни от ВетИС
по К.С. за ИРЖ
ЗИУ 6
ЗИУ 7
ЗИУ 8

Животни с установени несъответствия
Спазване на изисквания

Да

Не

БРОЙ
(4)

№№ на идентификац. средства (1) /
Коментари (3) /
(Неприл. (2))

1. Вписване на животновъдния обект в регистъра на ИИС на БАБХ - ВетИС
1.1. Животновъдния обект
регистриран ли е по чл. 51 / чл.137
от Закона за ветеринарноЗабележка: описва се установеното от ПнМ, съотносимо
медицинската дейност?
с животновъдният обект!
2. Идентификация на животните с ид. средства, съгласно нормативните изисквания
2.1. Животните, подлежащи на
идентификация идентифицирани
ли са с одобрени
идентификационни средства?
2.2. На идентифицираните
животни поставен ли е пълния
набор идентификационни
средства?
2.3. Животните, подлежащи на
идентификация, родени в обекта
или постъпили в обекта при внос
от трета страна идентифицирани
ли са в обекта, съответно в
законоустановения срок?
2.4. Налични ли са животни със
загубен/и идентификатор/и?
2.5. В случай на налични животни
със загубен/и идентификатор/и за същите има ли наличен
документ, удостоверяващ заявка
за заместващ/и идентификатор/и и
осигурена проследимост на
животните (документ с дата,
преди уведомлението за ПнМ и до
7-дни от загубата на
идентификатора/ите)?
2.6. ДПЖ над 12 м. възраст,
първоначално определени и
идентифицирани с единична ушна
марка за клане в кланица в
страната до 12 м. възраст,
домаркирани ли са с електронен
комплект одобрени
идентификационни средства?
3. Поддържане в животновъдния обект на актуален регистър по образец (ЗХОЖ-69)
3.1. Регистърът на животновъдния
обект (образец ЗХОЖ-69) наличен
ли е в обекта на хартиен носител
/в електронен вид и съдържа ли
всички типови страници съгласно
образеца?
Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..

Стр. 2

3.2. Регистърът на животновъдния
обект поддържан ли е с актуални,
коректни и пълни записи, както за
отделните животни, които са
налични по време на ПнМ и/или са
били налични в обекта, така и за
всички останали записи в
документа?
3.3. В/към регистъра наличен/ни
ли е/са годишния/те
инвентаризационен/нни опис/и на
отглежданите животни и
подадена/ни ли е/са до
официалния ветеринарен лекар
декларация/и по образец с
наличните към съответна дата
животни?
4. Предоставяне на писмени уведомления до ветеринарния лекар, обслужващ обекта
4.1. Налични ли са в
животновъдния обект писмени
уведомления към ветеринарния
лекар, обслужващ същия, за
всички новородени в обекта и/или
постъпилите в обекта животни, и
същите подадени ли са в
законоустановения срок (3-дни)?
4.2. Налични ли са в
животновъдния обект писмени
уведомления към ветеринарния
лекар, обслужващ същия, за
всички напуснали обекта
животни, и същите подадени ли са
в законоустановения срок (24 ч.
преди придвижване/
транспортиране или клане на
животни, предназначени за лична
консумация)?
4.3. Налични са в животновъдния
обект писмени уведомления към
ветеринарния лекар, обслужващ
същия, за всички умрели в обекта
животни, и същите са подадени в
законоустановения срок
(незабавно)?
4.4. Налични ли са в
животновъдния обект писмени
уведомления към ветеринарния
лекар, обслужващ същия, за
всички идентифицирани от
собственика/ползвателя
новородени животни, и същите
подадени ли са в
законоустановения срок (3-дни)?
Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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5.Осигуряване и поддържане на паспорти за ЕПЖ; ЕКЖ, съгласно норм. изисквания
5.1. За едрите преживни животни
(ЕПЖ) и еднокопитните животни
(ЕКЖ) (на възраст в която трябва
да имат идентификационни
документи) - паспортите
съхраняват ли са в обекта,
попълнени ли са с актуални и
коректни данни за животните, за
които са издадени?
5.2. За ЕПЖ и ЕКЖ, родени или
постъпили в обекта от друга
страна (които са на възраст в
която трябва да имат
идентификационни документи) издадени ли са паспорти по
образец в законоустановения срок
(обр. ЗХОЖ-68; обр. ЗХОЖ-151;
обр. на паспорт за ЕКЖ от организдател, различен от БАБХ)?
6. Осигуряване на документи за движение, съгласно нормативните изисквания
6.1. За животните, напуснали или
постъпили в животновъдния обект
(под формата на движения),
издадени ли са ветеринарномедицинско/и свидетелство/а за
транспортиране/ придвижване на
животни по образец, и екземпляри
от тях съхраняват ли в обекта
(обр. ЗХОЖ-140)?
Забележки:
- (1) „№№ на идентификац. средства” – попълват се номерата на идентификационните средства на
животните, при които са установени нарушения, като в случай, че няма достатъчно място в
съответната графа се посочва приложението (работен/тни лист/и – справка/и от ВетИС), неотменна
част настоящия контролен лист, в което са описани номерата на тези животни с конкретното
нарушение.
- (2) (Неприл.) „Неприложимо“ - попълва се, когато изискването не е съотносимо към съответния
вид животни или конкретен случай.
- (3) „Коментари” - към номерата на идентификационните средства на животните с нарушения се
попълва кратко описание на конкретното/те несъответствие/я.
- (4) „БРОЙ” – попълва се сумарния брой на животните с нарушения.
Проверени животни ( налични при ПнМ / отглеждани в обекта в календарната година):
ЕПЖ (говеда, ДПЖ (овце и
ЕКЖ
Свине
Други
Други
биволи)
кози)
(еднокопитни)
(посочва се)
(посочва се)

Брой животни с поставени / паднали / нечетими идентификатори
Свине ДПЖ

ЕПЖ

ЕКЖ

Други

1. с пълен комплект идентификатори
2. с паднал/нечетим/неодобрен един идентификатор
3. с паднали/нечетими/неодобрени два идентификатора

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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Приложение №1
Приложимо ЗИУ 6 за проверка – Да/Неприложимо
Област - Обществено здраве, здраве на животните и на растенията
Основен въпрос - Идентификация и регистрация на животните
ЗИУ 6 - Регистрация и идентификация на свине

№

Изискване

ЗИУ 6.1. Изискване
животновъдния обект да
е регистриран по чл. 51
1 или чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
ЗИУ 6.2. Изискване в
животновъдния обект да
бъде поддържан
актуален регистър по
2
утвърден от БАБХ
образец на хартиен
носител или в
електронен вид.
ЗИУ 6.3. Изискване
животните в обекта да
3 са идентифицирани
съгласно нормативните
изисквания.

Спазване
на
изискването

Тежест

Животни с несъответствия
Продълж
№№ на идентифик.
ителност БРОЙ
средства (1) /
(3)
Забележка (2) /

До един
ЖО
ДА
Висока
НЕ

Много
ниска
ДА
НЕ

Ниска
Средна
Висока

ДА
НЕ
НЕПР.

Много
ниска
Ниска
Средна
Висока

ЗИУ 6.4. Изискване за
писмено уведомяване на
ветеринарния лекар,
обслужващ
животновъдния обект за
всички новородени и
закупени животни в
рамките на 3 дни; за
4 всички умрели животни
– незабавно; в срок до
24 часа преди
транспортиране,
промяна на
собствеността или клане
на животни,
предназначени за лична
консумация.

Степен

Вярното се загражда!

ДА
НЕ
НЕПР.

Много
ниска
Ниска
Средна
Висока

За
повече
от един
ЖО

Да се
коригира
Забележка: описва се установеното
от ПнМ, съотносимо с
животновъдният обект!

До един
ЖО
За
повече
от един
ЖО

Да се
коригира

До един
ЖО
За
повече
от един
ЖО

Да се
коригира

До един
ЖО
За
повече
от един
ЖО

Да се
коригира

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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Приложение №2
Приложимо ЗИУ 7 за проверка – Да/ Неприложимо
Област - Обществено здраве, здраве на животните и на растенията
Основен въпрос - Идентификация и регистрация на животните
ЗИУ 7 - Регистрация и идентификация на едри преживни животни (ЕПЖ)
№

Изискване

ЗИУ 7.1. Изискване
животновъдния обект да е
регистриран по
1
чл. 51 или чл.137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
ЗИУ 7.2. Изискване в
животновъдния обект да
бъде поддържан актуален
2 регистър по утвърден от
БАБХ образец на хартиен
носител или в електронен
вид.

Спазване на
изискването

Животни с несъответствия
Тежест

Висока
НЕ

Много

НЕ

ниска
Ниска
Средна
Висока
Много

ЗИУ 7.3. Изискване
животните в обекта да са
3
идентифицирани съгласно
нормативните изисквания.

ДА
НЕ
НЕПР.

ниска
Ниска
Средна
Висока

ЗИУ 7.4. Изискване за
писмено уведомяване на
ветеринарния лекар,
обслужващ
животновъдния обект за
всички новородени и
закупени животни в
рамките на 3 дни; за
4
всички умрели животни –
незабавно; в срок до 24
часа преди
транспортиране, промяна
на собствеността или
клане на животни,
предназначени за лична
консумация.

ЗИУ 7.5. Изискване за
отглежданите животни от
ЕПЖ да бъде издаден
5
ветеринарномедицински
паспорт в рамките на
законоустановения срок.

Много
ДА
НЕ
НЕПР.

ниска
Ниска
Средна
Висока

Много
ДА
НЕ
НЕПР.

Степен

Продълж
ителност

БРОЙ
(3)

№№ на идентифик.
средства (1) /
Забележка (2) /

До един
ЖО

ДА

ДА

Вярното се загражда!

ниска
Ниска
Средна
Висока

За повече
от един
ЖО

Да се
коригира Забележка: описва се
установеното от ПнМ,
съотносимо с животновъдният
обект!

До един
ЖО
За повече
от един
ЖО

Да се
коригира

До един
ЖО
За повече
от един
ЖО

Да се
коригира

До един
ЖО
За повече
от един
ЖО

Да се
коригира

До един
ЖО
За повече
от един
ЖО

Да се
коригира

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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Приложение №3
Приложимо ЗИУ 8 за проверка – Да/ Неприложимо
Област - Обществено здраве, здраве на животните и на растенията
Основен въпрос - Идентификация и регистрация на животните
ЗИУ 8 - Регистрация и идентификация на овце и кози
№

Изискване

ЗИУ 8.1. Изискване
животновъдния обект да
е регистриран по чл. 51
1
или чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
ЗИУ 8.2. Изискване в
животновъдния обект да
бъде поддържан актуален
2 регистър по утвърден от
БАБХ образец на хартиен
носител или в електронен
вид.
ЗИУ 8.3. Изискване
животните в обекта да са
3 идентифицирани
съгласно нормативните
изисквания.

Спазване на
изискването

Тежест

Висока
НЕ

Много
ниска

НЕ

ДА
НЕ
НЕПР.

Ниска
Средна
Висока
Много
ниска
Ниска
Средна
Висока

ЗИУ 8.4. Изискване за
писмено уведомяване на
ветеринарния лекар,
обслужващ
животновъдния обект за
всички новородени и
закупени животни в
рамките на 3 дни; за
4
всички умрели животни –
незабавно; в срок до 24
часа преди
транспортиране, промяна
на собствеността или
клане на животни,
предназначени за лична
консумация.

ДА
НЕ
НЕПР.

Животни с несъответствия
Продълж
№№ на идентифик.
ителност БРОЙ
средства (1) /
(3)
Забележка (2) /

До
един
ЖО

ДА

ДА

Степен

Вярното се загражда!

Много
ниска

Да се
За
коригира
повече
Забележка: описва се установеното
от един
от ПнМ, съотносимо с
ЖО
животновъдният обект!
До
един
ЖО
Да се
За
коригира
повече
от един
ЖО
До
един
ЖО
Да се
За
коригира
повече
от един
ЖО

До
един
ЖО

Ниска

Да се
За
коригира
Средна повече
от един
Висока
ЖО

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..

Стр. 7

Забележки:
- (1) „№№ на идентифик. средства” – попълват се номерата на идентификационните средства на
животните, при които са установени нарушения, като в случай, че няма достатъчно място в
съответната графа се посочва приложението (работен лист-справка от ВетИС), неотменна част
настоящия контролен лист, в което са описани номерата на тези животни с конкретното нарушение.
или конкретен случай.
- (2) „Забележка” - към номерата на идентификационните средства на животните с нарушения се
попълва кратко описание на конкретното/те несъответствие/я.
- (3) „БРОЙ” – попълва се сумарния брой на животните с нарушения.

Методика за определяне на „Тежест“ при неспазване на изискването:
ЗИУ 6.1. / ЗИУ 7.1. / ЗИУ 8.1. – единствено „Висока“;
ЗИУ 6.2. / ЗИУ 7.2. / ЗИУ 8.2. – „Много ниска“ – инцидентни пропуски, но подкрепени с
документи; „Ниска“ – има регистър, не е актуален и няма пълен комплект документи; „Средна“ –
има регистър, но не е актуален и липсват подкрепящи документи; „Висока“ – няма регистър;
ЗИУ 6.3. / ЗИУ 7.3. / ЗИУ 8.3. – „Много ниска“ – 1 животно в стадо от 1-10 животни; до 2 животни
от стадо от 11 до 20 животни; не повече от 10 % от животните в стадо над 20 животни; „Ниска“ – 2
или 3 животни в стадо от 2-10 животни; не повече от 30 % от животните в стадо от 11-20 животни;
повече от 10 % от животните, и не повече от 30 % от животните от стадо с над 20 животни;
„Средна“ – 4 или повече животни в стадо от 4-10 животни; над 30 % от животните в стадо от 11-20
животни; повече от 30 % от животните в стадо над 20 животни; „Висока“ – 5 и повече животни в
стадо от 5-10 животни; над 40 % от животните в стадо от 11-20 животни; над 40% от животните от
стадо с над 20 животни
ЗИУ 6.4. / ЗИУ 7.4. / ЗИУ 8.4. и ЗИУ 7.5. – както при ЗИУ 6.3.

Резюме/забележки на констатираните от инспектиращия несъответствия и нарушения, и
действия, които собственика / ползвателя на обекта / кандидата трябва да предприеме:

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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Възражения/забележки от страна на собственика / ползвателя на обекта / кандидата или
упълномощено от него лице

Собственика / ползвателя на обекта / кандидата е информиран за предстоящата ПнМ:
А) на дата: ......................................... в .............................ч.
На проверката на място присъства:
А) Собственика / ползвателя на обекта / кандидата

Б) не е информиран

Б) Упълномощено лице

В) Никой

Дата и начален час на извършване на ПнМ .................................................. / ..........................................
_____________________________________________________________________________________
ДАТА:
Собственик / ползвател на обекта /
Кандидат / Упълномощено лице : ………………………………………………………………………….

Присъстващи при проверката: ……………………………………………………………………………..
(Име, Фамилия / Организация)

Име, Фамилия и длъжност на инспектиращия / ОДБХ :
………………………………………………......................................
Подпис, щемпел: …………………….

, дата
…..………..
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