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НАРЕДБА ме 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към ветеринарните
лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската

дейност, която може да се извършва в тях

Издадена от министъра на земеделието и храните, Обн., ДВ, бр. 1 от 6.01.2009 г., в

сила от 6.01.2009 г.

Раздел ]:

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към ветеринарните лечебни заведения, в които се

осъществява ветеринарномедицинската дейност:
а) ветеринарна клиника (лечебница);
б) ветеринарна амбулатория (кабинет);
в) ветеринарна лаборатория;
2. видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се

извършва във ветеринарните лечебни заведения.
Чл. 2. (1) Ветеринарните лечебни заведения се регистрират по реда на Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); ако отговарят на изискванията на тази
наредба.

(2) Ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска
практика в обектите по чл. 1, т. 1 след регистрация по реда на ЗВД.

(З) Продължителностга на професионалния опит на ветеринарните лекари
се доказва с официални документи за:

1. трудов стаж по специалността;
2. осигурителен стаж за самоосигуряващите се ветеринарни лекари;
3. извършване на ветеринарномедицинска дейност в чужбина.
(4) Професионалният опит по ал. 3, т. 2 се доказва с осигурителна книжка

и удостоверение от директора на РВМС.
(5) Професионалният опит по ал. 3, т. 3 се доказва с официален документ,

издаден от компетентния орган на съответната държава.

Раздел П
, общи изисквания към ветеринарна клиника (лечебница) и

ветеринарна амбулатория (кабинет)

Чл. 3. (1) Ветеринарната клиника (лечебница) и ветеринарната амбулатория
(кабинет) отговарят на следните общи изисквания:

1. разполагат с помещение за извършване на прегледи и манипулации
(манипулационна), съобразено с изискванията за хуманно отношение към
животните и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурено с

постоянен източник на топла и студена вода;
2. в помещенията им има отопление, осветление и вентилация съобразно

предназначението;
3. разполагат със санитарен възел, който е леснодостъпен за ползване;
4. оборудването, подовите настилки и стените с височина 1,80 м им

позволяват влажно почистване и дезинфекция;
5. разполагат с медицинско оборудване, съобразено с вида и обема на

извършваната дейност;
6. разполагат със средства и оборудване за стерилизация на

инструментариум и консумативи;
7. при съхранение и работа със силнодействащи и токсични
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Звънец ЗХФШПЗ/Мвърден сьс заповед МЕ Рд 11- "

*„ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
министерство НА земвдвливто и ХРАНИТЕ

»? БЪЛГАРСКААГЕНЦИЯ по БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСГНА дирекция по БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ......................................

ДО ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на ветеринарен лекар

От ....................................
(име на ветеринарниялекар)

Постоянен адрес: ................................................................................................................(населеномясто. пощ. код, община, област)

(ул., Ме, бл., вх., ап., пощенска кутия, телефон)

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, да бъда регистриран за упражняване на ветеринарномедицинска практика във

ветеринарно лечебно заведение на основание чл. 34, ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност, представляващо ................................................................................................................ ,

(описвасе вида на ветеринарнаталечебнозаведение» ветеринарнаклиника/, ветеринарнаамбулатория/,ветеринарналаборатория)
находящо се В ....................................................................................................................................

(населено място, пощ. код, ул., На, бл., бх., ап., пощенскакутия)
.........(.. (община, област)

Уникалният регистрационен номер на ветеринарното лечебно заведение е: ..................

Прилагам следните документи:
1. Копие от диплома за ветеринарномедицинско образование.
2. Документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал.2 от ЗВД.

Предоставям личните си данни доброволно и давам съгласието си Българската агенция побезопасност на храните да ги обработва, съхранява и използва за изпълнение на законните
интереси на Агенцията и при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободнотодвижение на такива данни.

Дата: . . Подпис: ..............................
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“%: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКААГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНАДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ......................................

ДО ДИРЕКТОРА НА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

От

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на ветеринарно лечебно заведение

(име на физическото или юридическотолице)

Адрес: ..................................................................................................................................
(населеномясто, пош. код, община,област)

(ул., Ме, бл., бх , ап., пощенскакутия, телефон)

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля, да бъде регистрирано ветеринарно лечебно заведение на основание чл. 30, ал.1 от Закона
за ветеринарномедицинската ДЕЙНОСТ,

представляващо ................................................................................................................. ,
(описвасе вида на ветеринарнотолечебнозаведение- ветеринарнаклиника/, ветеринарнаамбулаториш,ветеринарналаборатория)
находящо се В ....................................................................................................................
* (населено място. пощ. код, ул., М:, бл., бх., ап., пощенска кутия)

(община, област)

Ветеринарното лечебно заведение (клиника/амбулатория) е предназначено за обслужване на
следните видове ЖИВОТНИ: .............................................................................

(описва се вида на обслужванитеживотни по чл. 8 от НаредбаНа 42 от 12.12.2008 г.)

Ветеринарното лечебно заведение е ............................................................... сектор за
(с обособен/без обособен)

(образнадиагностика и или физиотерапия)

Към ветеринарната клиника .......................................................... стационар.
(има изграден/няма изграден)

ВЪВ Ветеринарната Лаборатория ще се извършват СЛСДНИТС ВИДОВС изследвания: .......

(описва се вида на лабораторните изследвания и/или анализи)
ВСТВрИНЗрНОТО лечебно заведение ще СС управлява ОТ ................................................
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Приложение На 13 към ЗаповедМе РД 11-1696/24.07,2020 г. на изп. директорна БАБХ ( разец КХ М.: 13)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българскаагенция по безопасностна храните
Областна дирекция по безопасностна храните ........................................................

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

, подписаният /ите:
.................................. при ОДБХ

. при ОДБХ ............................................
(трите имена и длъжност)

Извърших/ме проверка на обект:

(наименование и вид на обекта)

с адрес: гр./с. община .................................................

(пълно наименование налицето -ЮЛ или ЕТ)

СЪС седалище И адрес на управление: Гр./С..

ж.к./ул .......

В Присъствието на .........................................
( трите имена и длъжност)

! Цел (тема на проверката:

У. Заключение и предприети мерки за отстраняване на констатираните
несъответствия:

Извършил/и проверката ..

(име, фамилия и подпис)

(име, фамилия и подпис)

Присъствал на проверката:..
(име, фамилия и подпис)

Ж Гр. ., ул. .............................
В .. .., шиш.ьаьп.9очегптепт.ь9
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“РИЦ-Р"ЕООД - Стара Загора
Цех на „РИЦ-К“ЕООД,с. Калояновец

Дезинфдагкдьгиреан
Не на МПС .......

,

........СЗ,". .. ..
Дата .....

Ж(„% ....../........
79
4:%.Тчаса

Дезинфектант:...................„ „“Г..
, Концентрация: ................(272Я1..1 ........
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ОХЛГШЕНН

ВЪВТНВКИ2ВВИНСКП МЕЕП.1ЕПЕШНП ПЕЕП.ВППЯ.СПП.РЕГНПНТПР Нд

КНЕЕПНННПЕ1ТЯ-Е262.ЯНТИПКЕИПЯНТИ"ЕЗПЕ.ЕЗП|.ЕЗЗ!

НЕ СЕ КПНСНПНРН СПЕН ТЕРМИЧНН ПБРНБОТКЯ

СЪНРННЕНИЕ ПРИ [ЕППЕРНТЧРН 0 по 4“С ПРОНЗНОП2Р.БЪЛГНРИЯ

Гхрянитвпня информация за това пропвкт . .

|гннргниня стоинпст г41к3и1??кСа|
"РПиЗВЕЦЕНП Нд-

пязнинн !за 20.07.21
от които наситени ппстнн к-ни 5.59
въглехидрати 09 ИЗПОЛЗВНН ПРЕШИ:

от които захари п

БЕЛТЪЦН
153 27..0721
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ПРОИЗВОПНТЕЛ ГРИН-Р ЕПОП- ГР. СТ ЗЯГ ПРЯ. В". ПБОРИШЕ 15
ПРОИЗВЕПЕНО В РИМ-К ЕООП ЦЕХ :: КЯЛОЯНПВЕЦ. ТЕЛ 0884085005



три/зашита43
Прип ожение На 1 към Инструкцияза извършване на инспекция в обект за търговия и: храни. разработената пшвваниена чл. 5, т. 1 от Регламент (ЕС)) и: 5521 2004

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЪЛГАРСКААГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТНА ХРАНИТЕ

Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” Н! 15 А, +359 (0) 2 915 98 20, +359 (0) 2 954 95 93, т.!йвафз

ЧЕКЛИСТ,
ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ТЪЕГЧОВИЯУАН“.

с ХРАНИ
“

БНО

Вид на обекта

Адрес на обекта

Фирма

Адрес на фирмата по регистрация

Удостоверениепо 3Х Мз

Представител на фирмата или обекта, длъжност
, /име, презиме и фамилия/

трудово-правниили граишанско-правни
отношения с бизнес оператора

Вид на инспекцията

Планова

По сигнали и жалби

Тематична

Извънредна

дата на инспекцията:

ден месец година



МИОш
ОбразецЗХОЖ - НО ! Утвърден п.с тпиопел Мо Рд Н-ЧО/ОИ 03 10" : иа ниишнитепинядиректорна ЪАЪХ

! Прилружпмшипрп #?
РЕПУБЛИКА БЪЛГМЧ т

2. Вион пмссю киишиниц

Бъд-прек- втенинн
) "За ечтпюлппо

по бетон-шоп на мълнии 4 "За обектаи като гуши

ОДБХ гр Ст Загора
житните /

Общ.“ 0.1!”
Събрано шиш 2 0 12 50 м

ВУ Пъстрон Спомни

Селнще(гр/с.)
Поли -

ВЕТЕНШАРНОМЕДНЦИНСКО СШШЕТЕЛСГВО

аи прндпижпетте/транспортирииеи- животни
ишипиио от нифщишиионнпш синема

По 862021-033071

МЯСГО НА ТОВАРЕН-Е - пет рог. М
.И“ животновъдния 5916600007 (6075-0146)СВИ|!Е;"АЯКС-|"

Адрес на ЖО (селище.обштнш. местносттаСппнсугоитслеи комбинат , Пип “

,. област)-Щ , „
ШЗПРАЦМЧ. /ОТГОВОРНИК ип ЖО/

2. - за фиш. пии нема. ЕГН/ЛНЧ ,. . „

- и юридическилица - иамтеномиие.
Аякс ! 0011

„част „ „
з.!иАчии НА ппщвижданъ: „. , .
г
Вид и По на превознотосредство СТ4654РМ .-
По. дата на лицето за превоз на

.

н “?“!”“1ййййййййй 7

1321109.1?.2Ш|1ротттза краткопъти;-„.„„ „
,

4. ППЩРУЯШТЕЛ на животните Тончо Боио-
.

5. ЖИВОТНИ Вид Брой
]

сенки 50

*

Животни : индивидуални идеитнфинвтори:
3

Живргти е групов “5111191“катор:16075»0!46|:евина - 50 . й-)!
КЛИНИЧ НО СЪСТОЯНИЕ НА кл.:драви, нормална к“. Свине. отглеждани в част П. съответствия иа Регламент за ?

ЖИВОТНИТЕ ПРИНАТОВАРВАНЕиапълиение202 “605 на Комисията
!

диагностични шслвдвання:
И ВАКСИНАЦИНпроведени през
последните 30 дни - По и дата на
протокола :: извършените
наследникът/ваксинации. срещу
какви празни болести

8311131 НА ПРИДВИЖВАНЕТО За клане

МЯСТО НА РЮТОВАРВАНЕ- вег.
Рег. Не на ОВ 6373000020(56240101 | ) дИМЕС2000 ООД . Хан Аспарухово , Стара Загора . Стара

" Адрес на 05 (селище.общини. Загора ,

, област)
!ПОЛУЧАТШОТГОВОРНЖ НА

[ОЕЗ

р

7. Протокол от изпитват М! 2644 АЧС/20.07.2021 г.

ш-.„„-„

„

ъв

10.
Дт

„

„„.

Долупоштисаиия-т. оторизиранот компетентнияорган ветеринарен лекар, :: регистрационенМо 00211381997

гарантирам с подписаси, че горепосоченитеживотниса предварително прегледани от мен и намерениза клинично пращи и

годни за придвижване до местопредиазивчеииетоим. Мястото от което произхождат е свободноот заразни болести по тези

жи ватии или по този вид животни.Животнитене са третирани: ветеринарномедицннекипрепарати,забранени за употреба
Животиите не са третирани с ветеринарномедициискипрепарати

или ако са третирани.карантиинип срок е изтекъл.

Транспортиратсе а дизенфекцираио и почистена превозносредство.

Свидетелитеважи само за придвижванена описаните по-юре животни
на териториятана стран

мястотона разтоварванеи има валидност : дни,:читано от датата на издаванетому.

Дата на издаване:
ден 26
месец 7
година 2021

ИЗДАЛ :

ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР:!(РАСИМИР АСЕНО Е

обитава Загора
втРинаген ЛЕКАР

д-р Красимир Кьосе-
УРЗЖ17ЗЗ/1997.БВС-г4000-32

[ Ъ Щ7т-Ацс1 оод
,
!



7702440те“
чик лист - пипам/кинти (*

„- „ ,
]Е Н4

Месодобивно предприятие ,. Димос 2000“ ООД “(: 240|0| | Пропсрил: п-р Даниела Инпнопп-Шшдова

ПрсЛСТППНТСЛ |“! КЛЗППЦШТП |

Атшнш Атшшсои

„, . .-.... .-- „ д.., „...-„т . „в.-|
ПМГ М 202|-030773 „Михаела 2000" (К)/[ Хан Аспарухово |

Дата Лита т.т.шп с. реч и.» (тим) | 46
|

07 .07.2021г.
Час 09.00 ч.

Партнда |
Брой 25

- . „г..-дхуммии)Отнонисиин .|„и!пингвини-ти“.три йХин

А: 7

> . Крим-рни ||-т!тршп*ркити , , 7 ,- *

ТРАПГППРГПН (“ГГ [("ТНА
„| да, | Не | Кид/Бит „-.

. | ГНУЯННТ ШЛ,” ;|;ЧН“ МИС!“ И ЖПНЦПППЕ на (“МПЦ || ||||1т|||С|||| |! СС|СС|НСПН ПОЛОЖСПИС [121 "# !

>

2. р:“;СПОРННПТСРСДСПН! (:| ЩЩППП || ПРСЛПЦПЦП Ж||||ПП||||С ПР" ЛП!!!" "РВМС Да » . . А -
4

3. приготвим са за нтминпнс и дситифскиия
. Да Айд

4. НСДС ,"10||)С|Ш1:0ППРЗПППШПС || СГРНДПППС ПП )7КНПЙО|"П|П“С , ,.
5. НБ.“ СС ГРЦНСПЦУРТПРЦТ СТОКИ. ||РСЧС|||П |Н|У|166СТ|ЦУГЦ ПЦ ЖП|К Н|ПС Да

6. |Х1Ъ||ТН|ПС животни || ОТППДЪЦПТССС (|ТС”ГР1|||ЯШ|”| |Пт”|М|-1-Ж||(| НПГ! бЪРЧО ,. Да ,.
7. СПЗЗЪНП СЦ ||3|||2180||||ЛТ1 32! ПЛЪТНОСТ "|! ТОПНГЧЗЪНОГП

, Д-а>-ь-

8. След ра хтопарване 1р2|нси “»|-ното средство “сондитстнаи дстиифскиира Да

9- КОНСТР) КЦПЯТП " ПОППРЪЖУКЙПТЗ на съоръженията ГНрННТПрВТ, Че няма ОПЗСПОСТ 18 да
НарЗНЯЕПНС на ЖПВОТННТЕ

10. Рампнте съоръженията/ за разтоварване се поддържат така , че животните да не се да
подхлъзваг н падат по време на разтоварванеИматстранична защита и подходящ наклон

||. Оборн за почивка:
Да

. осигурена с подова площ за всяко животно, така че то да може да стои

изправено да ляга и да се обръща без затруднения Да
: подовата повърхност и пътеките за придвижване се поддържат така, че да

намалят възможността за подхлъзване и падане на животните

: осигурено е подходящо осветление, за да се извършва инспекция на животните Да

по всяко време
. осигурени са съоръжения за връзване на животните при необходимост Да
. осигурена е подходяща постеля за животните в случай на пренощуване да

|2. Осигурен е на животните постоянен достъп до вода да

13. Осигурени са количества храна за животните, които ще се колят след повече от 12 часа да
14. Животните се разтоварват възможно пай- бързо след пристигането им в кланицата да
15. Животните показали признаци на болка " страдание по време на транспортиранесе колят да.

незабавно в кланнната
16. Животни които не са способни да се придвижват сами, се зашеметяват в транспортното да

средство, или внимателно се придвижват на платформа до бокса за зашеметяване

|7. Животните които биха могли да се наранят взаимно поради разлика във вида, пола и да
възрастта им, се настаняват в отделни боксове за почивка

18. Животните предпазени ли са от неблагоприятни атмосферни условття7/поддръжка на да
наличните навеси/

19, Персоналът придвижва животните внимателно, без те да се подхлъзпат или падат да .

20. Персоналът придвижва животните без да ги блъска, удря, рита или бие с тояги да :21. Наблюдава ли се влачене на животните в съзнание, или животни които не могат да се
*

придвижват сами, прилага ли се електроостеи по чунст внтслните части на тялото- очи, Не
К,

уши, опашки, ректум?
|

и. првдклдиичвн ПРЕГЛЕД %
Животни Взети проби Прегледаии или Предварителна ,

путоиснраии диагноза |

Бр.
Категории |;Р- |;Р. АКТ ”т Изпратени за

вземат: |"! изследване
проби

Болни
Умрели
За клане в същия ден 25 Клипично 111 “в“

За клане в следващия ден
Присъствал: ........................................ Проверт“



чак лист -
“

7797414“?т %

ммию отиоиисиин при клми: ПА пиши 11:41:13
Мтсолобиииопрсгшршпис "Лимит 2000" (10)! "(.“ 2401011

с.Хии Асипр) шип. общ. ("т.”Зигпри
“ПС,-Ц" ППП|Т0Л "а К.ИПППНП1П "РОПСРПЛ : Л-р Лимп-ли ,|"11"ОПИ-ЕППЛЛОПН

Атанас Атанасов , „д.-„
*Дата: 07.07.2021 Пири ли | ГР- УМ (“"М"-"|“,
Час: 09.30 ч. бр. 25
[.

#

Г А?.» 1 Кри горни ш проверки .

! ДП 1

” митнмигиимид . -- -
Нд

1. ] Обособснотп мис го ш чиисмстиппнс ими „чи поети.-шо ЛП

„ пространство и псисшсиис. ш им се " шьрши ироцслуштшщ „ - й . 1А---
»:

А

111151111111”1):1311101"0"НИПСМСГЯПНПС 1111 ЖПППГПП 11“. ЗПШРНТЪТ ”111

ДЦПСМСППХЦПС0 0113611“!!! С 111111111111103

- Устройство ш шмсриаис силата " шптрсжсиисго ии тока? лп !

- УСГРОЙСГПО 131 "(“)-КФН“ 11 СНС |")1111111З1 СПГПЗПНГНПППД КОЕТО
!

!
отчита нродължитслпостга иа ит.-шеистипс на тока н/у „

1

. животното?
*

1

: - Устройство което измерва съпротивлението и спира
3 работата на апарата. ако по веригата не може да протече ток ““ :

*, с минимално изнекваната сила?
?

1

1

3. 1 Показанията на волтметъра при зашеметяване 183 У [

4. 1 Показанията на амперметьра при зашеметяване 1,3 А 18 5 :

5. Има ли в бокса за зашеметяване резервен апарат, който да се 113 |

] използва в случай на авария на основния апарат за
зашеметяване?

ФИКСИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ПРЕДИ ЗАШЕМЕТЯВАНЕ
6. , Употреба на електроостен при придвижване на животните5 Не

бокса за зашеметяване
7. Животните се фиксират по начин, недопускащ болка, да

, възбуда и нараняване
8. Краката на животните не се връзват и животните не са да

окачени да висят преди зашеметяване
9. Животните са така фиксирани, че да има възможностза да

удобна работа с апарата за зашеметяване
10 Оборудването за зашеметяване не се използва като средство да

за фиксиране на животните
11 Правилно поставяне на електроднте така, че да

зашеметяването да е ефективно
12 Животното приведено ли е в състояние на безсъзнание? да

„., *ОБЕЗКЪРВЯ-ВдА-НЕНА ЖИВОТНИТЕ
13 Животното в безсъзнание ли е на линията за обезкървяване? да
14 Процесът на обезкървяване започва незабавно след да 1

зашеметяването .

15 Процесът на обезкървяване не трябва да започва при да 41
животно в съзнание

Присъствал :.. ......................... .... . . . .. Проверил:.
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Приложение М: 14 кьм Заповед Ме Рд | |-|606/24.07.2020 г. на ъпп. директор на БАБХ (Образец КХМ И)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
* Министерство на шмглсппсго. храните || шрптс* Българска тщнши пп бс-юшшппег на крпннгс: . Област ш цици-кипи но Ги: пшмпосн ни кршннс (“1нрнЪюра

АКТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
Ки 2400080 / 07.10.2020 |.

“гБьБЖЪ са взетийна основание на чл. 14, буква „3“ от Собственик на наьтйдатдт?
Регламент (ЕС) 2017/ 625 в съответствие с „Репродуктор по свиневъдство”АД

изискванита на: с.Капчево , обп.Ямбоп

Регламент ЕО 1375/2015 8677А-0001
Опаковка на пробите: полиетиленовплик

Партидите са предназначениза вътрешен пазар/свободна търговия/износ.
(излишната се зачертава)

Партидите се оставят за отговорно пазене с разпорежданеза забрана
М92400811 от 07.10.2020 г.

Пробите се изпращат за изпитване в ИРЛ гр.Стара Загора

Показатели за изпитванеОписание на партидата Описание на
(вид на пад/чата, количество партиден номер, ада/( на годност) пробата

(брой единици и количество)

|.-186- 70 бр прасета от номер 1 до номер Ензимен метод за изследване
ВМС 2020-042412/06.10.20 г. 70 на свине за трихиншюза

Пробата е взета от ................................................. Пробата е взета в присъствието на:

д-р Даниела Иванова-Йолдова Атанас Атанасов.

Инспектор отдел „КХ" при ОДБХ-Стара Загора на длъжност: началник кланица
ПОДПИС --------------------------------------------------- щемпел подпис: ...............................................................

Актът се състави в 3 еднообразни екземпляра: един (оригинал) - за Лабораторията, която Ще
извършва изследванията, един - за собственика на партидата, един - за архив на ОДБХ.

Е Гр. Стара Загора, п.к.воао, бул. „Патриарх Евтимий” 19А
са + 359шта 792, :! 0421501 485, шиш.ьаьп.вочегптеп!.ьв
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* Репувликл вългдрия
,

министерствонА земеделието,хгдните и горите
БЪЛГАРСКА Агенция по везопдсностнд ХРАНИТЕ

Национален диагностичен научноизследователски
ветеринарномедицинскиинститут „Проф.д-р г.Павлов”

Иапитвателана регионална лаборатория гр. Стара Загора

(..-СертиФикат за примамва: 190 лЙ/-2641.2020г., валиден до 18.02.2022г., от ИА БСА , съгласно

изискванията на БДС ЕМ 150/|ЕС "0252018

ПРОТОКОЛОТ ИЗПИТВАНЕ
М! ТА- 1022 От 07.07.2021 г.

1. Вид на пробата за изпитване : проби от мозъци на нивото на обекса

от говеда.
2. Количество на изпитваните проби: 1 брой проба от говедо, редовно
клане, съгласно приложен опис, предоставени в контейнери.
З. Заявител на изпитването: д-р Даниела Иванова- Йолдова, ОДБХ Стара

Загора, писмо с Ме СЗ- КХ- 1409/06.07.2021г.
(наименование на заявителя, Не и дата на съпроводителниядокумент)
4.Собственик: Маринка Динева, с. Горно Ботево.

5. Основание за взимане на пробите: Чл.118 от ЗВМД
6. Метод на изпитване: Установяване на прионови протеини
0|Е Мапца! от ШавпозхйсТезтз ат] Уассйпез ГогТеггезтг1а| АпЕта|5
7. Местоположение на извършване на лабораторнитедейности: в

помещенията на лабораторията.
8. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията:
07.07.2021
9. Дата (период) на извършване на изпитването: 07.07.2021 г.

Ръководител ИРЛ:
(д-р Н. Чипилев)

Ж Гр.София п.к1606 бул. „Пенчо Славейков""! 15
502/952 23 75 :* 02/952 23 75шшшьаьпвоуегптемфв

Е Гр. Стара Загора бул. „Славянски“ "958

? +359 (0) 42626732, (:! +359 (0) 42634104 е- те": им зщшуфд



Приложение М Н кьм Зииоие-х Ки РД | Мичи 24.07.2020 |. ни и тн. директор на НАБХ (Обратен КХ К: 17;

? ггну ::ннкх м.нгхгни
,

х.“!!“х-ПГРГ | "Н И:! “““!" |!" “И“ | ". Х|ПП|П | |" " | "|," | !“

“Пк“ "РКК“ “| ГПЦПЦ |“! (И“ ПЦНЦЧНИ“! "|| Х|П| |“

(“нисши ннргкпшн п.. истинни-пии нн хриппнс ("три ”Инари

РАЗПОРЕЗКДАПЕ ЗА ЗАБРАНА

Лист.. . .. ..... подписаният л-р Даниела Иианопа-Йолдова
на "шьжнос г пиеш-мор .огцсл ..КХ“К!-М ())[БХ (“гара Загора
на основание ч.ч. 24. ин. ! ог Зиконн “ш унриншстшс ни ш-рохранителната верига и чл. 138,

““Р““?“Ф :. 6) кв“ ..г 0 г Рсгинмснг (М“) 2017/ 625

ЗАБРАПЯВАМ гриисиорт.гьргоипя ш и пускането на пазара . на свинско трупно месо.СЖП

" С“."“РОЩТГПОТ ! > ................ 7 5“) бр нрнссгн - ВМС ...... . .......................

("!;хшсп.»,чпирл-„ц „къ/т.чннш. пик-кипи на тии/ш. щнццането им а държавата членка на изпращане, износа)
(от) но „трошиш.”партида. количество)

намиращи се в обект кланица
("птички ш, видът на обекта)

с адрес: е. Хан Аспарухово. община Стара Загора
ж.к. )л ...................................... ....................Мз бл....... вх. .......ап......тел...... ..........
с ветеринарен одобрил-елен номер 130 240101 1

,
(попъ/юн се кит/по ? прхиожимо)

стопиннсван от “Лимес 2000" ООД
(пълно наименование на лицето- ЮЛ, ЕТ)

със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора. община Стара Загора..
жк..)"л. "Загорка" М.» |5. бл. . вх. „тел. ..
Поради следните причини: до излизане на резултатите от изследване за трихинелоза

(ПЩАСЦИНЕш! причинили! “ !)(ППП! ]” СЪПШВЩПИПЛП! ()(УКУМВНШП.С които са установени-наименование. дата на издаване)
Скоегоенарушен/са нарушени: ...................... ..............

(пп.-„шии се същностните рилтредби “ нормативни актове. които са нарушени)
Описаните храни се оставят на съхранение В обекта при ПОДХОДЯЩИ температурни

УСЛОВИЯ ДО Окончателната преценка за начина на тяхната реализация. ОТГОВОРНОТО пазене
ВЪЗЛЗГЗМ на: Атанас Атанасов-началник кланица

(шртпе имени. дль.)кностшш качество налицето, на което храните се оставят)

..ап..

Разпореящането се състави в 2 еднообразни екземпляра - един за ОДБХ -Стара Загора и Един за
собственикана храните или негов Представител.

.

На основание чл. 25. ал. 3 от Закона за управление на агрохранителната верига
разпореждането може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред директора на
ОДБХ - Стара Загора или пред Административен съд - гр.Стара Загора по реда на
Админиетративнопроцесуалниякодекс. Обжалването не спира изпълнението.

връчено на 26.04.21 г. Инспектор:
(дата) (подпис и щемпел)

Собственик на обекта (негов представител): Атанас Атанасов - нач.кланица
(трите имена, длъжност или качество на лицето и подпис)

Свидетел НЗОТКЗЗНС ......
(подпис. има. презиме,

Лице. на което е възложено ОТГОВОРИОТОпазене: .... .
(подпис)

Епа. Старазагора,п.к.вооо, бул. „Патриарх Евтимий” 19А

: + 359 (тие 791, :! од:/вот 435, шимьаьмочеттепььд

.
,
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Приложение На 13 към Зшюпспмч Рд | |-1(»чо/111.п/лим ни и... „при. ...]. и.. има. (: Мр..“ п их и.. | 1)

!

1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
151ишнчгрг|нони тии-ленивци. хрнншг " трип-
Бьзнпрскн ин-нпни по Гнчкнпп-нмч ии чишшс
Пшшлснис ни БАНК ОДНХ ("шрн 11" при

|СО||("|“А”|"П|ПС|| ПРОТОКОЛ М: 2405759

Диос. 06.07.3031!" . . ,
.

:1-р,11пннсзш 1Нинова-11очдпнн ипспсшор „шоп "Контрол нн храните" при ОЛЪХ (гг. !агора 1

ипснскшрщдсн "Контрол по хрнпиш" при 0111:Х (31. ”Филнра

“ДИМИ" 2000“ 0011, с, ха,.:1-р Кръстни Кппяшснн
извършихмс пропсрвп пн „(шип Мщ-одпбннпо нрсдприявис
Аспар) хоно. общ. (“три ”Загора. с пич. рщ . ми 110 240101 | 1-,().

с ;гцхсстр. с. Хип Аспар) хонп. об1н.(”гпрн "1111 при
със сс-шлшис гр.Стара Загора
адрес на )нрнндснпс: ул.”!пгоркн" МН
В ПРПСЪСПЗПС ГО ПП Х ГНПЦС А ГЦППСОП ППЧНЛППК "И! КЛНПИПНТН

! .Цм / теми! на проверки-га:
Контролни мерки за ГСН „ (”нрсйпи. еъгл. Регламент /150/ М.- 999/2001 г.

“.Законово основание на извършване на проверката:
Закон за ветеринариомеднцинската дейност, Регламент /ЕО/М: 999/2001

111.Конетатацннот проверката :

В деня на проверката са приети за клане 1 брой ЕПЖ от животновъден обект на Маринка

Динева, е рег. Ме 6053-0049, с.Горно Ботево, обл.Стара Загора .Придружено са (: ВМС 502021-

030650/ 06.07.2021 г. и Декларация ( Образец ЗХОЖ-77-А/Утвърден със Заповед РД11-1063/

04.06.2019г.на изпълнителния директор на БАБХ), Информация за хранителна верига

(Приложение Н, Раздел 111 на Регламент (ЕО)852/2004г.и Паспорт на ЕГ1Ж..Ушннте марки на

животното са В632236533 и съответстват на съпроводитслната докуменТация. Всички

животни, приети в деня на инспекцията са на възраст над 30 месеца.

Говедата са с произходот България- държава с незначителенриск от СЕГ.

Следните тъкани се определят като специфичен рисков материал: черепът, без долната челюст,
но с мозъка и очите и гръбначниятмозък на животни. Отделениса СРМ - 12 кг.

Взетата мозъчна проба е придружена с Писмо Ме СЗ-КХ -1409 /06.07.2021г.. (Образец

ЗХОЖ-ЗО/ Утвърден със ЗаповедМе Р11-30/08.03.2011г. на изпълнителния директор на БАБХ) н

Писма за изпращане на проби за изследване от информационнатасистема на БАБХ-ВетИС.

Издадено е Разпореждане за забрана Ме 2400140 / 06.07.2021 г за реализация на месото и

субпродуктите до излизанерезултатите от изследванетоза ТСЕ.

Ш. Заключение: На основаниена извършенатапроверка и гореизложените констатации
считаме, че в обект- Месодобивнопредприятие “ДИМЕС2000” ООД, с. Хан Аспарухово, общ.

Стара Загора, е вет. рег. Мз ВО 2401011 ЕО.се спазват изискванията на Регламент/ЕО/
М9999/2001 г. във връзка с контролни мерки за ТСЕ и скрейпи.

Присъствал на проверката: АтанасАтанасов........ Извършили проверката:
д-р Д.Ивннова-Йолдова.
д-р Кр.Каляшева...

Е Гр. Стара Загора, п.к.вооо, бул. „Патриарх Евтимий” 19А. + 359 (42)626792, Ф 042/601 485,шшшфаьпвочеттепььв



триод/„гот

НАРЕДБАКв 23 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ2005 Г. ЗА РЕДА И
НАЧИНА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯНА

ЗАРАЗНИТЕБОЛЕСТИ ПО )КИВОТНИТЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТОИ
ГОРИТЕВ сила от 01.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 20 Януари 20062.

Раздел 1.

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът и начинът за:
1. обявяване и регистрация на епизоотичните огнища на заразните

болести, посочени в приложения На 1 и 2;
2. налагането и отмяната на мерките за ограничаване и ликвидиране на

болестите, посочени в приложения На 1 и 2.

(2) Разпоредбите по тази наредба не се прилагат, когато в друг

нормативен акт са посочени специфични изисквания за обявяване,

профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните.

Раздел П.

Обявяване и регистрация на заразните болести по животните

Чл. 2. (1) Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) чрез

специализирана информационна систеМа за обявяване на болестите по

животните (АОМЗ) в срок 24 часа от установяването на заразна болест уведомява

Европейската комисия и държавите членки за:
1. първичното епизоотично огнище на заразна болест по животните,

посочена в приложение На 1;

2. отмяната на ограничителните мерки след ликвидиране на последното

епизоотично огнище на болестта по т. 1.

(2) При обявяване на болест по ал. 1 се посочват:
1. датата и часът на изпращане на информацията;
2. страната на произход - Република България;
3. наименованието на болестта и типът на причинителя, когато той е

установен;
4. поредният номер на епизоотичните огнища;
5. видът На епизоотичното огнище;
6. номерът на епизоотичното огнище, от което се предполща, че

произхожда източникът на заразата;
7. географското и регионалното разположение на животновъдния обект,

включително географскаташирина и дължина;



%Р/ФММ»!И
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 022
Министерство на земеделието, ХРЗНИТе И горите

Българскаагенция по безопасност на храните

3 А П О В Е Д

Маш.?
гр. София, 672 1/ 2018г.

На основание чл. 47, ал. 1 и 2, ал. 6. чл. 50, ал. 1 и чл. 117, ал. 1, т. 1, 2, 7, 8, 9. 12 и 13

от Закона за ветерннарномедицинската дейност, Наредба Ме ДВ-103 от 21 август 2006 г. за
мерките за профилактика. ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по
птиците и във връзка с констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците (грип) в
животновъден обект с рег. Ме 6248-0075 за отглеждане на патици, собственост на „Жанет-
2010" ЕООД, намиращ се в с. Православ, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора,
съгласно получен лабораторен резултат от Национална Референтна Лаборатория за
“Инфлуенца “А“ и Нюкясълска болест по птиците” към НДНИВМИ с протокол от
изпитване, с изх. М: ДДД-О2- 4335/07.11.2018 г.;

НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам първично огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден

обект с рег. Ме 6248-0075 за отглеждане на патици, собственост на „Жанет-2010“ ЕООД,

намиращ се в с. Православ. общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

11. Директорът на ОДБХ-гр. Стара Загора да организира принудително убиване по

хуманен начин и обезвреждане на всички птици в обекта по т. 1

111. Мерките по т. 11. да се изпълнят при спазване на изискванията на Наредба М.: 22 от
14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданиятана животните по време на клане или

умъртвяване /ДВ бр. 42 от 23.05.2006 г./.

Ш. Труповете на животните в обекта по т. 1. и контаминирания материал да бъдат

унищожени под официален надзор. по начин недопускащ разпространяване на болестта
съгласно изискванията. посочени в Регламент (ЕО) М.! 1069/2009.

У. Да се ИЗВЪШНИ механично ПОЧИСТВаНб и МНОГОКРНТНд ДСЗИНфСКЦИЯ на

ПОМШЦСНИЯТЗ за ПТНЦИ, оборудването. транспортните средства, както И на ДВОРОВСТС И

УЛИЦИТС В и ОКОЛО ПТИЦСВЪДНИЯ обект.

У1.Собствеиицнтс на убитите животни да бъдат обезщетени съгласно чл. 141-148 от
Закона за ветеринарцомедииннската дейност и Наредбата за условията и реда за

разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
!ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./.

И Гр. София, 1606, бул. „Пенчо Славейков“ Ме 15А
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