ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Секретар: 05112 / 35-55

www.beloslav.org
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Централа: 05112 / 35-53
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Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-77

Образец ЗХОЖКФ –17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на
изпълнителния директор на БАБХ
ЧРЕЗ
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ДО ДИРЕКТОРА НА ОДБХ
ГРАД ВАРНА
ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на животновъден обект – лично стопанство
От…………………………………….............................……………………………………….......
(Име и фамилия на собственика / ползвателя на животновъдния обект)

Адрес:......………………............................……...............................................................................
Тел………….………………. ЕГН/ЕИК .................................,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Заявявам желанието да ми бъде регистриран животновъден обект – лично
стопанство по реда на чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Животновъдният обект е предназначен за отглеждане на /вид животни/:
………………………………………………………………………………………………………
…..
Адрес на обекта: Област: ........................ Община: ........................ населено място:
........................;
Пощенски код: ……………………
GPS координати: x ............................., y .............................;
(десетичен формат)

В качеството си на …………………….………………………….…… на животновъдният
обект.
(собственик / ползвател)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. имам документи за собственост или право за ползване на обекта;
2. ми е известно, че съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти:
2.1. имам право да отглеждам за „лични нужди“ само до:
- 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
- 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
- 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
- 10 броя възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
- 50 броя възрастни птици независимо от вида;
- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
Адрес: П.К. 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул.”Цар Симеон Велики” 23

2.2. обектът трябва да:
- е изграден съгласно изискванията на нормативните документи за защита и хуманно
отношение към селскостопанските животни;
- е снабден постоянно с вода за пиене от собствени и/или от обществени водоизточници;
- е ограден по начин, осигуряващ безопасността му и здравното благополучие на животните,
който не позволява свободен достъп на хора и други животни;
- има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фураж за изхранване на животните
и постеля, като за птиците и свинете обособените места и/или съоръженията са покрити и
заградени по начин, осигуряващ защита от диви птици и гризачи.
2.3. при отглеждане на прасета за угояване, трябва:
- да има обособено място за отглеждане на животните, което е оградено по начин,
непозволяващ достъпа на други животни, и е осигурена защита от гризачи;
- площта за отглеждане на едно животно да е не по-малко от 1 кв. м;
- обособеното място за отглеждане, използваните съоръжения и инвентар да са изградени от
материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция,
дезинсекция и дератизация;
- обектът да разполага с хранителни корита с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до
35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки;
- влизането на лицата до мястото за отглеждане на животните и излизането да се осъществява
с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция;
- да има обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено
с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за
не по-малко от 6 месеца.
3. съм запознат с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, по
отношение идентификацията на животните, както следва:
- да отговарям за официалната идентификация на животните;
- да не допускам в обекта да постъпват, да напускат и да се отглеждат животни, които не са
официално идентифицирани и са без ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване/транспортиране;
- в тридневен срок писмено да уведомя ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
ми обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация;
- в седемдневен срок писмено да уведомя ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния
обект, за паднали или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация, а
в 14-дневен срок от датата на загубване или констатиране на невъзможност за разчитане на
средствата за официална идентификация да осигуря поставянето на тяхно място на
заместващи средства;
- писмено да уведомя в тридневен срок от установяване на събитието за откраднати, убити
или умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на
населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ
съответната територия;
- най-малко 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни
от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено
да уведомя ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния ми обект;
- животните трябва да бъдат идентифицирани в обекта на местораждане в срокове, както
следва:
- ЕПЖ (говеда, биволи) до 20 ден от раждането
- ДПЖ (овце, кози) до 6 месеца от раждането
- ЕК (коне, магарета, катъри, мулета) до 12 месеца от раждането
4. ми е известно, че при неизпълнение на тези мои задължения нося
административнонаказателна отговорност по чл. 416, чл. 416а, чл. 417 или чл. 417а от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
5. ми е известно, че при подаване на невярна информация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
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6. ми е известно, че при предоставяне на неистински данни или информация с
невярно съдържание в заявлението за регистрация, регистрацията на обекта подлежи
на заличаване, а удостоверението на обезсилване.
Предоставям личните си данни доброволно и давам съгласието си Българската
агенция по безопасност на храните да ги обработва, съхранява и използва за изпълнение на
законните интереси на Агенцията и при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС)
2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива данни.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен чрез лицензиран
пощенски оператор на адрес в случай, че е различен от заявения по горе:
........……………………..................................................................……………………………………………………………
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на вътрешни пощенски
пратки, и съм съгласена/н документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният
административен акт да бъде изпратен, като: /отбелязва се с Х/
вътрешна препоръчана пощенска пратка
вътрешна куриерска пратка
международна препоръчана пощенска пратка
лично от звеното за административно обслужване
Заявител:……………………..
(подпис)

Настоящото заявление се подава в два еднообразни екземпляра за всяка една от страните – по един
за заявителя и за ОДБХ.

гр./с. …………………….
…………………………...
/дата/

С УВАЖЕНИЕ: ……………….......
(подпис)
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