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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните
Областна дирекция по безопасност на храните ……………

СТАНОВИЩЕ
№ .................... / ................20.... г.
Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) гр. ...................................................,
на основание чл.19а от Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно
отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. и Заявление, обр. ЗХОЖ-210А-1 с вх. № ……………..... / ……….... г., издава
настоящото
становище
на
...........................................................................................,
ЕГН/ЕИК……………………………………, с адрес: гр./с. …………………………………….,
в уверение на това, че животновъден обект №………..., описан в Таблица 1 неразделна част
от настоящото становище, отговаря на всички ветеринарномедицински изисквания,
включително, че собственикът/ползвателят на животновъдния обект спазва изискванията,
допринасящи за хуманното отношение към отглежданите в животновъдния обект животни,
съгласно Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на телета (обн., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г.), Наредба № 16 от
3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на
селскостопански животни (обн., ДВ, бр. 18 от 28.02.2006 г.), Наредба № 44 от 20.04.2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от
19.05.2006 г.).
С настоящото становище ОДБХ удостоверява налична подова площ и/или дворна
площ, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка
14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 18.8.2017 г., изм. и доп., бр. 83 от 9.10.2018 г.)., и
че долупосочения собственик/ползвател на животновъден обект спазва законоустановените
изисквания по мярката и осигурява посочените в Таблица 1 площи:
Таблица 1
№ на Животновъден обект:
Собственик/ползвател:

Категория

Брой
животни
от вид

Общо осигурена свободна
подова площ в помещения
(при индивидуално
отглеждане в бокс/клетка/
и групово в
бокс/помещение)
в кв./м

Общо осигурена
свободна площ на двор
в кв./м

Телета/ малачета
до 150 кг
Телета/ малачета
150 - 220 кг
Телета/ малачета
над 220 кг
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Крави над 24 м.
Биволици над 24 м.
Разплодници
Овце и кози –
майки
Агнета и ярета
Женски шилета и
козички за разплод
Мъжки шилета и
козлета за разплод
Шилета за угояване
Говеда на възраст
над 6м. до 24 м.
Биволи на възраст
над 6м. до 24 м.
Бици над 24 месеца
Биволи над 24
месеца
(в помещение)

(на двор)

Обща площ
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