Образец ЗХОЖ – 84 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ

Контролен лист за проверка на животновъдни обекти,
предназначени за отглеждане на телета, за спазване
правилата за хуманно отношение към животните
(Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно
отношение при отглеждане на телета, В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24
Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г.)

ОДБХ

Вид на посещението:

първо

рутинно

обект с вет.
регистрационен №BG

повторно

друго

Номер на проверката

капацитет на обекта

Дата на проверката

Област

Име и фамилия на инспектиращия

Населено
място
Пощенски код
Данни за обекта: Система на отглеждане

Дата на първо заселване:
Дата на реконструкция:

Изисквания

Коментари
Да

1.

Управленски практики и персонал

1.1.

Определен персонал занимаващ се с практиките за
хуманно отношение
Достатъчен персонал за полагане на грижи

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
2.
2.1.

Не

Персоналът, който се грижи за телетата е обучен по
изискванията за хуманно отношение.
Собствениците или ръководителите на обектите,
организират обучение на гледачите за спазване на
правилата за хуманното отношение към животните.
Персоналът не извършва действия, които могат да
причинят стрес, наранявания или страдание на телетата.
Хигиената в помещенията се поддържа ежедневно.
изпражненията, урината, неизядената или разсипаната
храна се почистват толкова често, колкото е необходимо,
за да се избегне събирането на мухи и гризачи и за
намаляване на миризмата
Извършва се периодично дезинфекциране на
помещенията, боксовете, съоръженията и инвентара;
Инспекции
Телетата са поддържани в добра кондиция и в добро
здраве

1

2.2.

2.3.
2.4.

2.5

2.6.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.

Извършва се ежедневен контрол върху здравословното
състояние на животните.
а) най-малко веднъж дневно при телета, отглеждани
навън;
б) най-малко два пъти дневно при телета, отглеждани в
закрити помещения
Болни и наранени телета се изолират в помещение със
суха и удобна постеля
За болните и наранени телета се полагат нужните грижи
и им се осигурява навреме ветеринарномедицинска
помощ.
Редовно се проверява изправността на алармената
система(ако има такава) за известяване при аварии по
електрозахранването.
Техническите съоръжения и оборудване - инспектират се
ежедневно и установените дефекти се отстраняват
възможно най-бързо
Когато незабавното отстраняване на дефект е
невъзможно, се вземат временни мерки за осигуряване
безопасността и здравето на телетата.
Водене на документация
Води се документация за проведените лечебни
третирания и манипулации от отговарящия за фермата
ветеринарен лекар
Собственикът на фермата води документация за
умрелите телета и съхранява всички писмени
предписания, издадени от ветеринарномедицинските
органи
Свобода на движение
На телетата се осигурява свобода на движение в
съответствие с физиологичните им потребности
Телетата не се връзват, освен при необходимост за не
повече от един час по време на хранене или при
ветеринарномедицински манипулации по начин,
изключващ риск от задушаване и позволяващ лягане и
ставане и осъществяване на всички физиологични и
етологични нужди

4.3.

Осигурена е обезопасена площ за разходка на телетата

4.4.

За всяко теле е осигурено пространство за лягане,
изправяне и обръщане без затруднения и за
осъществяване на всички физиологични и етологични
нужди

4.5.

На телетата не се слагат намордници;

5.

Сгради

5.1.

5.2.

Помещенията и съоръженията са изградени от
материали, които нямат вредно въздействие върху
телетата
и
позволяват
лесно
почистване
и
дезинфекциране
Електрическата инсталация е обезопасена

5.3.

Телетата не се държат в постоянна тъмнина

5.4.

1. Има подходящо естествено или изкуствено
осветление.
2. Ако се използва изкуствено осветление, то трябва да
функционира не по-малко от 8 часа през деня.
В помещенията, се поддържа относителна влажност на
въздуха - 60 - 70 %;

5.5.
5.6.

5.7.

Допустими концентрации на токсични
помещенията:
а) въглероден двуокис - 3600 mg/m3;
б) амоняк - 5,00 mg/m3;
в) сероводород - не се допуска
Ниво на шум - не повече от 50 децибела

газове

в
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

5.15.

Подовете в помещенията са подходящи за размера и
теглото на телетата с твърда, гладка и стабилна
повърхност, за да се избегне подхлъзване, нараняване
или страдание
при отглеждане в индивидуални боксове широчина на
яслата или бокса не по-малка от 90 cm ±10% или 0,8 пъти
височината при раменете на телето (за животновъдни
обекти, в които се отглеждат повече от 6 телета)
При отглеждане в индивидуални боксове перфорирани
прегради, които позволяват на телетата да имат
директен визуален и осезаем контакт помежду си;
(това изискване не се прилага за помещенията за
изолация на болни телета)
При отглеждане в индивидуални боксове широчина,
равна на височината на телето при раменете, измерена в
изправено положение; дължина не по-малка от
дължината на тялото на телето, измерена от върха на
носа до каудалния ръб на седалищния израстък на
седалищната кост и умножена по 1,1;
Има чисто, удобно и подходящо дренирано място за
лежане или чиста, суха и удобна постеля, които не
влияят негативно върху телетата
Телетата до 15-дневна възраст се:
1. отглеждат поединично и не се връзват;
Телетата на възраст над 15 дни се отглеждат групово в
помещения без препятствия и:
1. при средна площ за теле:
а) с тегло до 150 kg - най-малко 1,5 m2;
б) с тегло от 150 до 220 kg - най-малко 1,7 m2;
в) с тегло над 220 kg - най-малко 1,8 m2;
Телета над 8-седмична възраст не се отглеждат в
индивидуални боксове (освен по препоръка на
обслужващия животновъдния обект ветеринарен лекар
с цел лечение.)

6.

Оборудване

6.1

Помещенията са с добра естествена вентилация или
алтернативна вентилационна система, осигуряваща
скорост на движение на въздуха до 0,3 m/s, а при високи
температури - до 0,5 m/s;
Когато има осигурена система за изкуствена вентилация
е монтирана и алармена система в случай на аварии и
спиране на въздушната циркулация
Оборудването за хранене и поене на телетата гарантира
чистотата на фуражите и водата, намалява до минимум
агресивната конкуренция и осигурява свободен достъп
на всяко теле до хранилките и поилките

6.2

6.3.

7.

Храна, вода и други субстанции

7.1.

Осигурено е достатъчно количество пълноценна храна за
всяко теле, съответстваща на възрастта, породата,
масата, физиологичните нужди и технологичната група;
а) достатъчно количество желязо, за да се осигури
средно ниво на хемоглобина в кръвта от поне 4,5 mmol/l;
б) на всяко теле на възраст над 2 седмици се осигурява
минимално количество сух фураж, съдържащ смилаеми
влакнини, като количеството на влакнините се повишава
от 50 до 250 g дневно за телета на възраст от 8 до 20
седмици;
Осигурен е свободен и постоянен достъп на животните
до прясна питейна вода;
Осигурен е свободен достъп на всяко теле до хранилките
и поилките
Съоръжения за хранене и поене са конструирани така, че
се избягва контаминацията им с нежелани субстанции
В храната и водата на телетата не се включват други
субстанции, с изключение на тези, дадени с
терапевтична или профилактична цел или за

7.2
7.3.
7.4.
7.5.
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7.6.
7.7.

7.8.

8.
8.1
8.2

8.3

8.4
9.
9.1

зоотехнически цели.
Забранено е на телетата да се дават вещества, за които
не е доказано по безспорен начин, че не са вредни
Телетата до 15-дневна възраст се:
1. захранват с говежда коластра в първите часове след
раждането им, но не по-късно от шестия час;
2. хранят четири пъти на ден;
3. хранят в съдове, които ежедневно се почистват и
дезинфекцират.
Телетата на възраст над 15 дни се хранят поне два пъти
дневно, като всяко теле от групата има достъп до
храната по едно и също време.
Хирургични манипулации
Не се разрешава ампутация на опашката, освен по
лекарско предписание
Следните манипулации се извършват задължително с
упойка:
а) ампутация на опашката на телета над 7дневна възраст;
в) обезроговяване на телета под 8-седмична
възраст при каутеризация или екстирпация по
оперативен начин;
г) обезроговяване на телета над 8-седмична
възраст;
Разрешените от закона манипулации върху телетата се
извършват само от ветеринарен лекар или друго
специално обучено за това лице и с подходящи
инструменти и техники и при добри хигиенни условия
Няма основания да се смята, че се извършват
неразрешени манипулации върху телетата
Развъдни практики
Не се разрешава използването на животновъдни
практики, които причиняват сериозни страдания,
наранявания или трайни увреждания на телетата или
има вероятност да доведат до тяхната смърт

Всички отбелязани нарушения (в колонката “не”) в подточките за всяко основно
изискване се сумират и общия им брой се записва в колонката “не” срещу основното
изискване. Този брой след това се ползва за попълване на обобщената таблица за
извършените проверки през годината.
За всички констатирани нарушения е издадено предписание № ………../…………..
(образец ЗХОЖ – 5).

Настоящият контролен лист се издава на основание Наредба № 14 от 3 февруари 2006
г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета,
В сила от 01.05.2006 г. Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари
2007г.
Официален ветеринарен лекар: .............................
/подпис и щемпел/
Собственик/ползвател на обекта
или негов представител:
..................................................................
/име, презиме, фамилия/
адрес: .......................................................
подпис: ......................................................
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