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Глава първа. 

Основна цел на осъществявания от  Изпълнителна агенция по 

селекция и репродукция в животновъдството контрол 

 

Чл.1. Контролът на вноса и износа на разплодни животни и 

хибриди и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, има 

за цел: 

1. опазване и обогатяване на националния генофонд, като се 

предотврати: 

а) износ на застрашени от изчезване видове, породи и 

популации стопански животни, както и особено ценни в генетично 

отношение индивиди от наличните в страната породи животни; 

б) внос на разплодни животни и биологични продукти - сперма, 

яйцеклетки и ембриони, чиято развъдна стойност е в разрез и под 

равнището на селекционните програми на съответната развъдна 

организация и би могла да доведе до влошаване на генетичния 

потенциал и продуктивните възможности на наличните в страната 

видове, породи и популации стопански животни; 

2. да удостовери пред държавните институции, развъдни 

организации и други заинтересовани лица отговарят ли внесените или 

изнесени разплодни животни и биологични продукти - сперма, 

яйцеклетки и ембриони, на изискванията на Закона за 

животновъдството (ЗЖ). 

 

Глава втора. 

Ред и начин на извършване на контрол 

 

Чл.2. Контролът на вносителите на разплодни животни, сперма, 

яйцеклетки и ембриони и износителите на разплодни животни се 

извършва въз основа на следната нормативна уредба: 

1. Закон за животновъдството; 

2. Наредба №1 от 19 януари 2007г. за условията и реда за 

провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни 



и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, 

получени от разплодни животни 

3. Директива 77/504, относно чистопородните разплодни 

животни от рода на ЕРД 

4. Директива 88/661/ЕИО, относно приложимите зоотехнически 

стандарти за разплодни свине; 

5. Директива 89/361/ЕИО, относно чистопородни разплодни овце 

и кози; 

6. Директива 90/427/ЕИО, относно зоотехническите и 

генеалогични условия за търговия с еднокопитни  животни в 

Общността; 

7. Директива на съвета от 25 март 1991 година относно 

определяне на зоотехническите и генеалогичните изисквания за 

търговията с чистопородни животни и за изменение на директиви 

77/504/ЕИО и 90/425/ЕИО 

8. Решение на Комисията 96/510, относно определяне на 

родословните и зоотехнически сертификати за внос на животни 

за разплод, на техните сперма, яйцеклетки и ембриони;  

9. Решение на Комисията 96/509, относно определяне на 

генеалогичните и зоотехническите изисквания за вноса на 

сперма от някои животни 

10 .Решение 2004/186/ЕО на Комисията, за изменение на някои 

приложения към Решение 96/510/ ЕО по отношение на 

зоотехническите изисквания при внос на сперма, яйцеклетки и 

ембриони при еднокопитни; 

11. Решение 2005/379/ЕО на Комисията от 17 май 2005г. относно 

сертификатите за произходи данните за чистопородните животни 

за разплод от рода на ЕРД, и за сперма, яйцеклетки и ембриони 

от тях; 

Чл.3. (1) При внос на разплодни животни, сперма, яйцеклетки и 

ембриони, вносителят е длъжен в 14-дневен срок след осъществяване 

на вноса да уведоми ИАСРЖ чрез съответното териториално звено, на 

територията на която се намира митническото учреждение, чрез което 

е осъществен вносът. Уведомлението е по образец, съгласно 



приложение № 1 и Приложение №2 от Наредба №1 от 19 януари 2007 

г. за контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични 

продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни 

животни, наричана по-надолу Наредбата. 

(2) Към уведомлението се прилага заверено от вносителя копие 

на зоотехнически сертификат, доказващ произхода и продуктивните 

им качества, издаден от организация, фигурираща в списъка на 

Постоянната комисия по селекция в животновъдство на ЕИО и 

заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински сертификат 

на страната износител. 

Чл.4. (1)  При износ на разплодни животни, попадащи в списъка 

по чл. 13 от Наредбата, износителят е длъжен най-малко 14 дни преди 

осъществяване на износа да уведоми ИАСРЖ чрез съответното 

териториално звено, на територията на която се намира митническото 

учреждение, чрез което ще бъде осъществен износът, за броя, вида и 

породата на разплодните животни. Уведомлението е по образец 

съгласно приложение № 3 към Наредбата.  

(2) Към уведомлението се прилага заверено от износителя копие 

от зоотехническия сертификат на всяко едно животно. 

Чл.5.(1) Контролът се извършва от служители на ИАСРЖ, 

определени със заповед на изпълнителния директор за всеки 

конкретен случай. 

(2) Проверката се осъществява най-малко от две длъжностни 

лица.  

(3) В заповедта по ал. 1 се определят: 

а) трите имена и длъжността на проверяващите лица; 

б) данните за проверяваното лице - наименование, седалище, 

БУЛСТАТ;  

в) предметът на проверката; 

г) срокът за провеждането й. 

Чл.6. Преди започване на проверката длъжностните лица 

подписват декларация за избягване на конфликт на интереси, 

Приложение №1 към настоящата процедура. 



Чл.7. В случай, че е налице конфликт на интереси, те са длъжни 

да си направят отвод. 

Чл.8. Изпълнителният директор на ИАСРЖ преценява 

основателността на отвода. 

Чл. 9. Контролът се осъществява чрез проверка на документи 

или физическа проверка. 

 

Глава трета. 

Правила за извършване на контрол на вносителите на 

разплодни животни 

 

Чл. 10. В 14 – дневен срок от подаване на уведомлението 

длъжностните лица по чл.5, ал.1 извършват проверка с цел 

установяване на съответствие на внесените разплодни животни с 

изискванията на чл. 43 от Закона за животновъдство. 

Чл. 11. На проверка подлежат разплодни животни от видовете -  

говеда, биволи, овце, кози,  свине,  птици, коне и хибриди. 

Чл.12. Длъжностните лица се запознават с информацията в 

документите, приложени към уведомлението; 

Чл.13. Проверката по документи включва: 

1. установяване на наличие на следните документи, приложени 

към уведомлението за внос на разплодни животни: 

1.1.Заверено от вносителя копие на зоотехнически сертификат 

или идентификационен документ /паспорт/ при еднокопитните 

животни, доказващ произхода и продуктивните качества на 

животното. 

1.2.Заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински 

сертификат на страната износител; 

1.3. Документ, доказващ че след изтичане на карантинния 

период  чистопородните животни или хибриди, ще бъдат вписани 

в родословна книга или зоотехнически регистър, водени в 

Европейската общност  

2. установяване на съответствие на информацията в 

Уведомлението и съпътстващите го документи; 



3. Проверка на наличие на следните данни в предоставените 

зоотехнически сертификати: 

• вид 

• орган издаващ сертификата 

• име и адрес на органа, който води родословното книга по 

произход в третата страна; 

• име или том на родословната книга; 

• порода 

• пол 

• входящ № в родословната книга 

• дата на издаване на сертификата 

• система на идентификация 

• идентификационен № 

• дата на раждане 

• име и адрес на животновъда/собственика 

• родословие до втори пояс 

• всички налични данни за продуктивност и, или проведени 

тестове; 

• актуална информация за генетична оценка на животните, ако 

са публикувани в интернет-да се посочи сайта, от който могат 

да бъдат намерени; 

• в случаите на заплодени животни - дата на заплождане е 

идентификация на разплодника 

• име и подпис на лицето, упълномощено от издаващата 

развъдна организация 

4. проверка дали развъдната организация, в чиито родословна 

книга са вписани внесените животните, е в списъка, съставен от 

компетентните органи на трета страна и е представен на ЕК. 

Чл. 14. Физическата проверка включва:  

1. установяване на съответствие на данните от предоставените 

документи по чл.13, т.1 с наличните животни при проверката на 

място. 

2. проверка на условията за отглеждане на внесените животни 

на зоотехническите и ветеринарномедицински изисквания и на 



поведенческите и специфичните физиологични особености на 

съответния вид животни; 

3. проверка на физическо състояние на животните; 

4. установяване на регистрацията на животновъдния обект.  

 

Глава четвърта. 

Правила за извършване на контрол на вносителите на сперма, 

яйцеклетки и ембриони 

 

Чл. 15. В 14 – дневен срок от подаване на уведомлението 

длъжностните лица по чл.5, ал.1 извършват проверка с цел 

установяване на съответствие на внесените сперма, яйцеклетки и 

ембриони с изискванията на чл. 44 от Закона за животновъдство. 

Чл.16. На проверка подлежи внесената сперма, яйцеклетки и 

ембриони, добити от чистопородни разплодни животни. 

Чл.17. Длъжностните лица се запознават с информацията в 

документите, приложени към уведомлението; 

Чл.18. Проверката по документи включва: 

1. установяване на наличие на следните документи, приложени 

към Уведомлението за внос на сперма, яйцеклетки и ембриони: 

1.1.Заверено от вносителя копие на зоотехнически сертификат, 

доказващ произхода и продуктивните качества на животното, от 

които произхождат; В случаите на извършване на последващ 

внос на сперма от един и същ разплодник, зоотехническият 

сертификат се предоставя на ИАСРЖ при първия внос; 

1.2.Заверено от вносителя копие на ветеринарномедицински 

сертификат на страната износител; 

2. установяване на съответствие на информацията в 

Уведомлението и съпътстващите го документи; 

3. проверка на наличие на следните данни в предоставените 

зоотехнически сертификати: 

3.1. За сперма: 

• всички данни посочени в чл.13, т.3 по отношение на бика, 

предоставил спермата; 



• идентификация на контейнера; 

• система за идентификация ; 

•  идентификационен №; 

• дата на събиране; 

• име и адрес на центъра за събиране на сперма или център за 

съхранение на сперма; 

• име и адрес на получателя; 

• в случаите на внос на сперма предназначена за тестване на 

чистопородни животни е необходимо името и адреса на 

одобрената организация за извършване на тестването; 

• достоверност на генетичната стойност за биците от млечни 

породи 

• име на подписващия сертификата или лицето упълномощено 

от развъдната организация; 

• дата и място; 

3.2. За яйцеклетки: 

• всички данни посочени в чл.13, т.3 по отношение донора, 

предоставил яйцеклетката; 

• кръвна група или еквивалентни резултати от изследвания 

даващи гаранции за проверка на родословие; 

• система за идентификация;  

•  идентификационен №; 

• дата на събиране на яйцеклетките; 

• име и адрес  на екипа  събиращ  яйцеклетките;  

• име и адрес на получателя; 

• в случаите на повече от една яйцеклетка в пайета, ясна 

индикация за броя им, които задължително трябва да са от 

един и същ родител; 

• име на подписващия сертификата или лицето упълномощено 

от развъдната организация; 

• дата и място; 

3.3. За ембриони: 

• всички данни посочени в чл.13, т.3 по отношение донорите- 

женски и мъжки; 



• кръвните им групи / група или еквивалентни резултати от 

изследвания, даващи гаранции за проверка на родословията 

им; 

• система за идентификация;  

•  идентификационен № на ембриона; 

• дата на събиране на ембрионите; 

• име и адрес  на екипа,  събиращ  ембрионите;  

• име и адрес на получателя; 

• в случаите на повече от един ембрион в пайета, ясна 

индикация за броя им, които задължително трябва да са с 

един и същ произход; 

• име на подписващия сертификата или лицето упълномощено 

от развъдната организация; 

• дата и място; 

4. проверка дали страната износител на сперма, яйцеклетки и 

ембриони е включена в списъка на трети страни или части от 

тях, от които държавите – членки на ЕС разрешават вноса 

/списъците се актуализират ежегодно/. 

5. проверка за вписване на животните-донори на сперма, 

яйцеклетки и ембриони в родословна книга или в зоотехнически 

регистър на страната износител; 

6. проверка произхожда ли внесената сперма от животно, което 

е било предмет на контрол на продуктивните качества и има 

определена развъдна стойност минимум 50%; 

Чл. 19. Физическа проверка включва:  

1. установяване на съответствие на данните от предоставените 

документи по чл.17, т.1 с фактически установените  на място;. 

2. проверка на условията за съхраение на внесените биологични 

продукти /сперма, яйцеклетки и ембриони/ 

        3. установяване на регистрацията на център за съхранение  на 

биологични продукти /сперма, яйцеклетки и ембриони/ 

Чл. 20. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството извършва последващ контрол, състоящ се в 

проверки, установяващи в кои региони на страната и в какви 



количества е разпространен и как се съхранява съответният 

биологичен продукт съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗЖ. 

 

Глава пета. 

Правила за извършване на контрол на износителите на 

разплодни животни 

 

Чл. 21. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството ежегодно изготвя списък на застрашените от 

изчезване породи и породите в критично състояние в страната, който 

се утвърждава от министъра на земеделието и храните и се публикува 

в страницата на МЗГ в интернет. 

Чл.22. На проверка подлежат разплодни животни от породите, 

попадащи в списъка по чл.21.   

Чл. 23. В 14 – дневен срок от подаване на уведомлението по 

чл.14 от Наредбата, длъжностните лица по чл.5, ал.1 извършват 

проверка по документите, приложени към уведомлението и физическа 

проверка с цел установяване на: 

1. съответствие на предназначените за износ животни с данните 

в предоставените зоотехнически сертификати за всяко едно животно.  

2.рисковия статус на породата, от която са животните, 

предназначени за износ. 

 

Глава шеста. 

Документация по извършените проверки 

 

 Чл. 24. При извършване на проверките длъжностните лица 

удостоверяват констатираните обстоятелства чрез попълване и 

подписване на Контролен лист както следва: 

1. Приложение №2 – Контролен лист за вносителите на 

разплодни животни; 

2. Приложение №3  - за вносителите на сперма, яйцеклетки и 

ембриони; 

3. Приложение №3 за износителите на разплодни животни. 



Чл. 25. В случаите, когато при проверката бъдат установени 

несъответствия и непълноти между Уведомлението и представените го 

съпътстващи документи в срок до 15 дни, ИАСРЖ писменно уведомява 

вносителя или износителя и му предоставя възможност в рамките на 

10 дни да отстрани допуснатите пропуски и несъответствия.  

Чл.26. В срок от три работни дни след приключване на 

проверката, длъжностните лица представят на изпълнителния 

директор на ИАСРЖ писмен доклад за резултатите от извършената 

проверка. 

Чл.27. Докладът съдържа: 

1. Въведение – трите имена и длъжността на проверяващите 

лица, заповедта на изпълнителния директор за назначаване на 

проверката, наименованието, седалището и регистрацията на 

вносителя или износителя, предмета на проверката и срока за 

извършването и; 

2. Фактически констатации – кратко описание на извършените 

от проверяващите действия, на проверената документация по 

осъществяваната дейност, на констатираното от извършената 

физическа проверка или последващ контрол, на изисканите 

допълнително документи, сведения, справки и друга информация, 

които имат значение за извършваната проверка; на получените 

писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваната проверка 

3. Изводи относно извършения внос или износ; 

4. Дадените задължителни предписания и сроковете за 

отстраняване на несъответствията и нарушенията на нормативните 

актове; 

5. Информация за съставените актове за констатираните 

административни нарушения. 

 Чл. 28. Когато при проверката бъдат установени несъответствия 

със изискванията на Закона за животновъдството, ИАСРЖ  уведомява 

развъдни организации, извършващи развъдна дейност с животните от 

проверяваната порода, че: 



1.внесените животни не могат да бъдат вписани в родословната 

книга и не могат да бъдат използвани за селекция и 

репродукция; 

2.внесените биологични продукти – сперма, яйцеклетки и 

ембриони не могат да бъдат използвани за изкуствено 

осеменяване или за трансфер на ембриони. 

Чл. 29. При  подадено  Заявление от страна на вносителя, в 14 

дневен срок от датата на уведомлението, ИАСРЖ безвъзмездно издава 

удостоверение за съответствие на разплодните животни и 

биологичините продукти – сперма, яйцеклетки и ембриони, за които 

след извършената проверка е установено съответствие.  

Чл. 30. След проверка на изчезващи и застрашени от изчезване 

породи животни, по преценка на изпълнителния директор на ИАСРЖ 

се изготвя предложение до Министърът на земеделието и храните за 

забрана или ограничаване на износа на животните от дадената 

порода. 

 

Глава седма. 

Водене на регистри 

 

Чл.31. Получените уведомления и издадените удостоверения се 

вписват в специални регистри към ИАСРЖ. 

Чл. 32. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в 

животновъдството създава и поддържа: 

1. регистър за внос на разплодни животни; 

2. регистър за внос на биологични продукти; 

3. регистър за износ на разплодни животни от застрашените от 

изчезване породи и породите в критично състояние в страната. 

Чл. 33. Редът, начинът и формата за водене на регистрите са 

определени със Заповед №  ЦУ - РД 9-140 от 11.03.2013 г. на 

изпълнителния директор на ИАСРЖ. 

 



Приложение № 1 към чл.4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за избягване на конфликт на интересни 

  

Долуподписаният .......................................................................... 

 

ЕГН: ................................................................................................ 

 

На длъжност   ......................................................  

 

в . ..................................................... 

    / дирекция, отдел / 

 

Определен със Заповед № 

....................................../....................200...  г. 

 

На изпълнителния директор на ИАСРЖ за проверяващ на  

 

...................................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. през последните три години не съм работил по трудово 

правоотношение или на граждански договор в проверяваната 

организация; 

2. през последните три години не съм участвал в ръководните 

или контролните органи на проверяваната организация; 

3. мой съпруг/моя съпруга, роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително 

или по сватовство до четвърта степен включително не работи в 

проверяваната организация или не е  член на ръководни или 

контролни органи на проверяваната развъдна организация. 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

.............................     Декларатор : 

/ дата /  



Приложение № 2 към чл.24, т.2 – Контролен лист за извършване на 

проверка на вносители на сперма, яйцеклетки и ембриони 

 
КОНТРОЛЕН ЛИСТ 

ЗА  
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ВНОСИТЕЛИ НА СПЕРМА, 

ЯЙЦЕКЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ  
 

 
ОБЩА ЧАСТ 

Вносител 
1. Вносител/ наименование/  

2. Адресна регистрация  

3. Булстат  

 

 

1. Наименование на страната 

износител 

 

2. Дата на осъществяване на вноса  

3. Местонахождение на обекта, в 

който се съхраняват  внесените 

/сперма, яйцеклетки, ембриони/ 

 

4. Регистрационен № на центъра за 

съхранение на /сперма, 

яйцеклетки, ембриони/ в БАБХ, 

съгласно чл.33, ал.1 от ЗЖ 

 

 

Характеристика на внесения продукт 
Вид на внесения 

продукт/сперма, 

яйцеклетки, 

ембриони/ 

Вид на животните, от 

които произхожда 

внесения продукт 

Порода на 

животните 

Брой на 

внесения 

продукт 

    

    

    

    

    

    

 

 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧАСТ 
 

Документална проверка за съответствие с изискванията на ЗЖ 
№ 

по 

ре

д 

Въпрос да не Забележка/ 

приложимо 

1. При осъществен внос на /сперма, яйцеклетки, 

ембриони/ подадено ли е уведомление до 

ИАСРЖ по образец съгласно Приложение 2   

от Наредба №1/19.01.2007г. 

   

2. Спазен ли е и срокът за подаване на 

уведомление до ИАСРЖ, съгласно чл.6 от 

Наредба №1/19.01.2007г 

   



3. Към уведомлението предоставени ли са: 

- заверено от вносителя копие на 

зоотехнически сертификат, доказващ 

произхода и продуктивните качества на всяко 

едно животно от което произхождат; 

-заверено от вносителя копие на 

ветеринарномедицински сертификат от 

страната износител; 

-документ удостоверяващ, че животните от 

които произхождат биологичните продукти са 

вписани в родословната книга или в 

зоотехническия регистър на страната 

износител? 

   

4. Съответства ли подадената информация в 

уведомлението с приложените към него 

документи? 

   

5 Включена ли е страната износител в 

списък на трети страни или части от тях, 

от които държавите–членки на ЕС  

разрешават вноса? 

   

6 Зоотехническият сертификат съдържа ли  

пълни данни? 
   

7. Развъдната организация, контролираща 

животните, от които са внесени сперма, 

яйцеклетки и ембриони, включена ли в 

списъка на Постоянната комисия по селекция 

в животновъдството на ЕИО, съгласно чл. 44а, 

ал. 1 от ЗЖ? 

   

8 При  внос на сперма от трети страни, спазени 

ли са изискванията на чл.44, ал.2  от ЗЖ? 

   

9. При  внос на яйцеклетки и ембриони от трети 

страни, спазени ли са изискванията на чл.44, 

ал.1  от ЗЖ? 

   

10. Предлагането на сперма, яйцеклетки и 

ембриони  на територията на Р. 

България, съобразено ли е с 

изискванията на чл.39а, ал.3 от ЗЖ? 

   

11. Отговаря ли индексът на развъдната 

стойност на внесената сперма на 

равнището на селекционните програми 

на съответните РО. 

   

 

Условия за съхраняване на внесените продукти 
№ 

по 

ред 

Въпрос да не Забележка/ 

приложимо 

1. Вносителят организирал ли е съхранението на 

внесените сперма, яйцеклетки и ембриони 

при спазване на ЗВМД, съгласно чл.44, ал.3 

от ЗЖ. 

   

2. Изпълнени условия за съхраняване на 

продукти в среда на течен азот: 

а) отговаря ли течния азот по стандарт 

на  БДС 2380-82; 

б) поддържа ли се постоянно ниво на 

течен азот в дюаровия съд; 

в) извършва ли се редовна дезинфекция 

на дюаровите съдове преди всяко 

зареждане. 

   

 

Физическа проверка на внесените продукти за съответствие на данните в 
предоставените документи 
1. Наличие на идентификация на    



биологичния продукт: 

а) дата на получаване; 

б) порода  

в идентификационен № на биологичния 

продукт; 

г)наименование и регистрация на 

центъра, в който е получен. 

2. Наличие на съответствие на фактически 

установената идентификация на 

биологичния продукт с такавата по 

документи. 

   

3. Данни от биологична проба. 

Наличие на съответствие на фактически 

установеното качество на биологичния 

продукт с посоченото в документите за 

внос. 

   

4. Предоставя ли вносителя копие от 

зоотехническия сертификат /сертификат 

за произход/ на купувача за всяка 

единица реализиран разплоден продукт.  

   

 

Актове и предписания 
1. Направени Предписания за отстраняване 

на допуснати нарушения, съгласно чл.48, 

т.6 от ЗЖ 

   

2. Съставени актове за констатирани 

административни нарушения съгласно  

чл.48, т.7 от ЗЖ. 

   

 

Допълнителни констатации ................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 

 
 

 

Дата на извършване на проверката по документи ...................................... 

 

Дата на извършване на физическата проверка................... 

 

 

 

Проверил документите:    Извършил физическата проверка: 

 

1. ..................................                                1. .................................. 

/ име, фамилия и подпис /           / име, фамилия и подпис / 

 

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

/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис / 

 

3......................................                             3...................................... 

/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис / 

 

 



Приложение № 3 към чл.24, т.1  – Контролен лист за извършване на 

проверка на вносители на разплодни животни. 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
ЗА  

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ВНОСИТЕЛИ НА РАЗПЛОДНИ 
ЖИВОТНИ  

 
 

 
ОБЩА ЧАСТ 

Вносител 
1. Вносител/ наименование/  

2. Адресна регистрация  

3. Булстат  

 

 

1. Наименование на страната 

износител 

 

2. Дата на осъществяване на вноса  

3. Местонахождение на обекта, в 

който се отглеждат  внесените 

животни по време на 

карантинният период 

 

4. Регистрационен № на 

животновъдния обект в който ще 

се настанят животните след 

изтичане на карантинния период  

 

 

Характеристика на внесените животни 
Вид на животните Категория Порода  Брой  

    

    

    

    

    

    

 

 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧАСТ 
 

Документална проверка за съответствие с изискванията на ЗЖ 
№ 

по 

ред 

Въпрос да не Забележка/ 

приложимо 

1. При осъществен внос на разплодни животни 

подадено ли е уведомление до ИАСРЖ по 

образец съгласно Приложение 1   от Наредба 

№1/19.01.2007г. 

   

2. Спазен ли е и срокът за подаване на 

уведомление до ИАСРЖ, съгласно чл.5 от 

Наредба №1/19.01.2007г 

   

3. Към уведомлението предоставени ли са:    



- заверено от вносителя копие на 

зоотехнически сертификат или 

индификационен документ /паспорт/ при 

еднокопитни, доказващ произхода и 

продуктивните качества на всяко едно 

животно;  

-заверено от вносителя копие на 

ветеринарномедицински сертификат от 

страната износител; 

-  документ удостоверяващ, че животните са 

вписани в родословно книга или в 

зоотехнически регистър на страната – 

износител; 

4. Организацията, издала  зоотехническия 

сертификат, фигурира ли в списъка на 

Постоянната комисия по селекция в 

животновъдството на ЕИО съгласно чл. 44а, 

ал. 1 от ЗЖ?; 

   

5. Съответства ли подадената информация 

в уведомлението с приложените към 

него документи? 

   

6. Зоотехническият сертификат съдържа ли  

пълни данни? 
   

7. Наличие на документ, доказващ, че 

внесените животни, хибриди и регистрирани 

еднокопитни ще бъдат вписани в 

родословната книга или зоотехнически 

регистър, водени в ЕО, след изтичане на 

карантинния срок, съгласно  чл.43, т.4  от 

ЗЖ? 

   

8. Предлагането на разплодни животни  на 

територията на Р. България, съобразено 

ли е с изискванията на чл.39а, ал.3 от 

ЗЖ? 

   

 

Условия за отглеждане на внесените разплодни животни 
№ 

по 

ред 

Въпрос да не Забележка/ 

приложимо 

1. Вносителят организирал ли е подходящи 

помещения за отглеждането им по време на 

карантинния период? 

   

2. Вносителят осигурил ли е подходящи условия 

за отглеждане, отговарящи на 

зоотехническите и ветеринарномедицински 

изисквания, на поведенческите и 

специфичните физиологични особености на 

съотвентия вид разплодни животни? 

   

3. Вносителят създал ли нормативно установени  

условия за хуманно отглеждане на 

различните видове и категории животни? 

   

 

Физическа проверка на място  
1. Наличие на съответствие на данните в 

уведомлението, съпътстващите го 

документи и наличните животни на 

място; 

   

2. Отглеждането и възпроизводството на 

животните осъществява ли се в обект с 

достатъчна по площ земя за 

оползотворяване на биологичните 

отпадъци, съгл. чл.14ж от ЗЖ; 

   

3. Проверка на физическото състояние на 

разплодните животни; 

   



     

 

Актове и предписания 
1. Направени Предписания за отстраняване 

на допуснати нарушения, съгласно чл.48, 

т.6 от ЗЖ 

   

2. Съставени актове за констатирани 

административни нарушения съгласно  

чл.48, т.7 от ЗЖ. 

   

 

Допълнителни констатации ................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 

 
 

 

Дата на извършване на проверката по документи ...................................... 

 

 

Дата на извършване на физическата проверка................... 

 

 

 

Проверил документите:    Извършил физическата проверка: 

 

1. ..................................                                1. .................................. 

/ име, фамилия и подпис /           / име, фамилия и подпис / 

 

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

/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис / 

 

3......................................                             3...................................... 
/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 към чл.24, т.3 - Контролен лист за извършване на 

проверка на износители на разплодни животни. 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ 
ЗА  

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ИЗНОСИТЕЛИ НА РАЗПЛОДНИ 
ЖИВОТНИ  

 

 
ОБЩА ЧАСТ 

Износител 
1. Износител/ наименование/  

2. Адресна регистрация  

3. Булстат  

 

 

1. Наименование на страната 

вносител 

 

2. Дата на осъществяване на 

износа 

 

3. Регистрационен № на 

животновъдния обект, в който се 

отглеждат животните, 

предназначени за износ 

 

   

 

 
Характеристика на  животните за износ 
Вид на животните Категория Порода  Брой  

    

    

    

    

 

 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧАСТ 
 

Документална проверка за съответствие с изискванията на ЗЖ 
№ 

по 

ред 

Въпрос да не Забележка/ 

приложимо 

1. Преди осъществяване на износ на разплодни 

животни подадено ли е уведомление до 

ИАСРЖ по образец съгласно Приложение 3   

от Наредба №1/19.01.2007г. 

   

2. Спазен ли е и срокът за подаване на 

уведомление до ИАСРЖ, съгласно чл.14 от 

Наредба №1/19.01.2007г 

   

3. Към уведомлението предоставено ли е: 

- заверено от износителя копие на 

зоотехнически сертификат за всяко едно 

животно 

   

4. Животните предназначени за износ попадат    



ли в Списък на застрашените от изчезване 

породи и породи в критично състояние. 

5. Съответства ли подадената информация 

в уведомлението с приложените към 

него документи 

   

6. Зоотехническият сертификат съдържа ли  

пълни данни? 
   

 
 

Физическа проверка на място  
1. Наличие на съответствие на данните в 

уведомлението и предоставените  

зоотехнически сертификати с животните, 

предназначени за износ. 

   

 

Актове и предписания 
1. Направени Предписания за отстраняване 

на допуснати нарушения, съгласно чл.48, 

т.6 от ЗЖ 

   

2. Съставени актове за констатирани 

административни нарушения съгласно  

чл.48, т.7 от ЗЖ. 

   

 

Допълнителни констатации ................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................... 

 

 

 
 

 

Дата на извършване на проверката по документи ...................................... 

 

 

Дата на извършване на физическата проверка................... 

 

 

 

Проверил документите:    Извършил физическата проверка: 

 

1. ..................................                                1. .................................. 

/ име, фамилия и подпис /           / име, фамилия и подпис / 

 

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

/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис / 

 

3......................................                             3...................................... 
/ име, фамилия и подпис /                               / име, фамилия и подпис 

 


