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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА

ЧАСТ 1 – ДЕТАЙЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1. ИМЕ НА ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА:  

ИМЕ НА ДИРЕКТОРА/УПРАВИТЕЛЯ:

АДРЕС НА ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА:

ТЕЛ. НОМЕР (вкл. телефонен код на града):

ФАКС (вкл. телефонен код на града): 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕ:

ИНСТИТУЦИЯ, НА ЧИЕТО ПОДЧИНЕНИЕ Е ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА (Ако има такава):

2. Стратегия/програма за развитие    Да Не

3. Списък на персонала на зоологическата градина с тяхната длъжност, квалификация и опит 
(постоянно или временно наети ) Приложен

4. Структура на управлението на зоологическата градина Приложена 
схема

5. План на сградите и съоръженията в зоологическата градина Приложен

6. Работно време 

Целогодишно    Да Не

Сезонно    Да Не

7. Животни, собственост на зоологическата градина, които се отглеждат извън нейната територия 
(тук не се включват отдадените на размножителен заем животни):    Да Не

Ако да, представете конкретна информация

Част 2 – ДЕТАЙЛИ ЗА ЖИВОТНИТЕ

1. Актуален списък на животните в колекцията Приложен

Поддържана база данни за животните    Да Не

2. Методи, използвани за маркиране на животните, и видовете животни, при които се използват.

А) микрочипове

Б) татуировки

В) ушни марки

Г) пръстени

Д) други

2. Наличие на дневник за отбелязване на състоянието и здравето на всички  животни    Да Не

3. Специфицирайте структурата на дневника
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Част 3 – ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Постоянен ветеринарен състав    Да Не

Ако ДА, посочете:

Име:

Адрес:

Ако НЕ, грижата  за здравето на животните се осъществява от:

Име:

Адрес:

Други лица или консултанти, ангажирани по ветеринарните въпроси    Да Не

Ако ДА, представете информация:

2. Информация за ветеринарната програма, включително честотата на визитите и на извършваната профилактика.

3. Кратко описание на ветеринарната клиника в зоологическата градина.

4. Детайли за контрола върху вредителите и скитащите хищници.

5. Детайли за екипировката /лични препазни средства, инструменти и уреди/ за задържане и контрол над животните 
при улавянето им.

6. Извършване на аутопсии на умрелите животни    Да Не

7. Организация при провеждане на аутопсии.

8. Описание за системата за периодичен преглед на клиничните и патологични данни.

9. Периодично регулиране на диетите.    Да Не

10. Контрол върху храненето на животните от посетителите.    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте

11. Ползване на експерти по храненето на животните.    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте

12. Обмен на информация с други зоологически градини и организации по въпросите на 
отглеждането на видовете в колекцията.    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте

Част – 4 МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ БЯГСТВОТО НА ЖИВОТНИ

1. Наличие на правила за отглеждане на животните и предпазване на посетителите от наранявания при: 
(документацията трябва да се представи в деня на общата проверка)

Хранене    Да Не

Контакт на персонала и посетителите с животните    Да Не
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Работа с отровни животни    Да Не

Бягство на животни    Да Не

Използване на предпазна екипировка от персонала    Да Не

Други    Да Не

Адрес:

2. Правила при случаи на бягство на животните Приложени

3. Начин за уведомяване на персонала при случай на бягство на животни:

4. Случай на бягство на животни /кратко описание/:

а) в границите на зоологическата градина

б) извън границите на зоологическата градина

5. Информация за проведени учебни тренировки на персонала в случай на бягство на животни Приложени

6. Наличие на книга за инциденти    Да Не

7. Обучение на персонала за даване на първа помощ    Да Не

Ако ДА, колко пъти:

8. Инструктаж на персонала за риска от потенциални зоонози:

9. Огледи за отстраняване на дървета и предмети, които могат да причинят нараняване или да 
подпомогнат бягството на животните    Да Не

10. Честота на извършваните огледи на мрежите и бариерите в загражденията

11. Честота на извършваните прегледи на електрическите системи при животните

Част 5 – ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ

1. Членство в организации на зоопарковете или организации, 
свързани с опазване на видовете 
(напр. IUCN, EAZA, WAZA, Федерация на зоологическите градини)

   Да Не

Ако ДА, посочете организациите:

2. Влияние на членството в тези организации при планирането на видовете в колекцията    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте:

• EX-SITU ОПАЗВАНЕ

3. Наличие на план за колекцията    Да Не

Ако ДА, посочете какви принципи и цели изпълнява:

Ако НЕ, въз основа на какво се взима решение какви животни да се отглеждат:
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Копие на плана на колекцията Приложен

4. Членство в групи за управление на видовете:

а) Списък участия в Европейски програми за застрашен видове (ЕЕР): 

б) Председателство на ЕЕР на таксономичните консултативни групи:

в) Участие в други програми за видове    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте:

• ПЛЕМЕННИ КНИГИ

5. Поддържане от зоологическата градина на племенни книги 
Ако ДА, за кои видове.    Да Не

а) международни:

б) регионални:

• IN-SITU ОПАЗВАНЕ

6. Участие в програми и проекти за опазване на видове в естествената им среда през последните 
три години    Да Не

Ако ДА, опишете:

7. Ресурси, вложени в програмите и проектите по т. 6:

а) Персонал:

б) Финансови:

в) Обучение:

г) Други:

8. Набиране на средства за програми и проекти по т. 6 през последните три години    Да Не

Ако ДА, посочете програмата или проекта по т. 6 и използваните финансови средства:

• ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ

9. Други начини за подпомагане опазването на видовете    Да Не

Ако ДА, посочете:

Част 6 – ОБУЧЕНИЕ

1. Главни елементи на програмите и политиката на обучение:

2. Брой на преподавателите:

3. Квалификация на преподавателите:

Преподавател Квалификация

Добави Премахни
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4. Център за обучение:    Да Не

а) Учебни помещения (брой):

б) Хорариум (брой):

в) Библиотека:    Да Не

г) Други:

5. Ниво на преподаването

Деца Ученици в начален курс на обучение
Ученици в среден курс на обучение Учащи във висши училища
Възрастни

6. Членство в образователни програми    Да Не

Ако ДА, избройте

7. Преценка на ефективността на  програмата за обучение (напр. инспекции, анкети, допитвания до посетителите):

8. Учебни помагала (вкл. публикации) – детайли:

9. Членството и връзка с организации в областта на опазването на природата

Част – 7 ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

1. Насърчаване на членовете персонала да се обучават в съответствие с тяхната длъжност    Да Не

2. Организиране на курсове за обучение на персонала    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте:

3. Организиране на обучение на място и осигуряване на библиотека за персонала    Да Не

4. Организиране на обучение за други организации    Да Не

Ако ДА, конкретизирайте:

Част – 8 ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Изследвания, осъществявани или координирани от зоологическата градина:

2. Средства и ресурси на зоологическата градина, използвани за изследвания:

а) Персонал

б) Финансови

в) Достъп на външни организации

г) Осигуряване на данни или материал за изследвания от външни организации

д) Други

3. Изследвания, проведени през последните три години от /или от името на зоологическата градина.

а) от персонала

б) от други организации
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4. Списък на научни публикации за последните три години:

а) от персонала

б) от други организации, ползващи колекцията

Дата: Подпис на заявителя:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 01.04.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Приложение № 2 към чл. Чл. 11 , ал. 2, т. 1
Стр.  от 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА
ЧАСТ 1 – ДЕТАЙЛИ НА ИНСТИТУЦИЯТА
2. Стратегия/програма за развитие
3. Списък на персонала на зоологическата градина с тяхната длъжност, квалификация и опит(постоянно или временно наети )
4. Структура на управлението на зоологическата градина
5. План на сградите и съоръженията в зоологическата градина
6. Работно време 
Целогодишно 
Сезонно 
7. Животни, собственост на зоологическата градина, които се отглеждат извън нейната територия (тук не се включват отдадените на размножителен заем животни):
Ако да, представете конкретна информация
Част 2 – ДЕТАЙЛИ ЗА ЖИВОТНИТЕ
1. Актуален списък на животните в колекцията
Поддържана база данни за животните
2. Методи, използвани за маркиране на животните, и видовете животни, при които се използват.
2. Наличие на дневник за отбелязване на състоянието и здравето на всички  животни
3. Специфицирайте структурата на дневника
Част 3 – ВЕТЕРИНАРНО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Постоянен ветеринарен състав
Ако ДА, посочете:
Ако НЕ, грижата  за здравето на животните се осъществява от:
Други лица или консултанти, ангажирани по ветеринарните въпроси
6. Извършване на аутопсии на умрелите животни
9. Периодично регулиране на диетите.
10. Контрол върху храненето на животните от посетителите.
11. Ползване на експерти по храненето на животните.
12. Обмен на информация с други зоологически градини и организации по въпросите на отглеждането на видовете в колекцията. 
Част – 4 МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ БЯГСТВОТО НА ЖИВОТНИ
1. Наличие на правила за отглеждане на животните и предпазване на посетителите от наранявания при:
(документацията трябва да се представи в деня на общата проверка)
Хранене
Контакт на персонала и посетителите с животните
Работа с отровни животни
Бягство на животни
Използване на предпазна екипировка от персонала
2. Правила при случаи на бягство на животните
4. Случай на бягство на животни /кратко описание/:
5. Информация за проведени учебни тренировки на персонала в случай на бягство на животни
6. Наличие на книга за инциденти
7. Обучение на персонала за даване на първа помощ
9. Огледи за отстраняване на дървета и предмети, които могат да причинят нараняване или да подпомогнат бягството на животните
Част 5 – ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ
1. Членство в организации на зоопарковете или организации,свързани с опазване на видовете (напр. IUCN, EAZA, WAZA, Федерация на зоологическите градини)
2. Влияние на членството в тези организации при планирането на видовете в колекцията
• EX-SITU ОПАЗВАНЕ
3. Наличие на план за колекцията
Копие на плана на колекцията
4. Членство в групи за управление на видовете:
в) Участие в други програми за видове
• ПЛЕМЕННИ КНИГИ
5. Поддържане от зоологическата градина на племенни книги
Ако ДА, за кои видове.
• IN-SITU ОПАЗВАНЕ
6. Участие в програми и проекти за опазване на видове в естествената им среда през последните три години
7. Ресурси, вложени в програмите и проектите по т. 6:
8. Набиране на средства за програми и проекти по т. 6 през последните три години
• ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ
9. Други начини за подпомагане опазването на видовете
Част 6 – ОБУЧЕНИЕ
3. Квалификация на преподавателите:
Преподавател
Квалификация
4. Център за обучение:
в) Библиотека:
5. Ниво на преподаването
6. Членство в образователни програми
Част – 7 ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
1. Насърчаване на членовете персонала да се обучават в съответствие с тяхната длъжност
2. Организиране на курсове за обучение на персонала
3. Организиране на обучение на място и осигуряване на библиотека за персонала
4. Организиране на обучение за други организации
Част – 8 ИЗСЛЕДВАНИЯ
2. Средства и ресурси на зоологическата градина, използвани за изследвания:
3. Изследвания, проведени през последните три години от /или от името на зоологическата градина.
4. Списък на научни публикации за последните три години:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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