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Условия и ред
за издаване на разрешително за използване на животни в опити
1. Собствениците или управителите на обекти, в които се провеждат опити с
животни, подават до изпълнителния директор на БАБХ заявление по образец
ЗХОЖ – 41 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния
директор на БАБХ.
2. Към заявлението по т. 1 се прилагат следните документи:
2. 1. удостоверение за регистрация на животновъден обект (опитна база), издадено
от БАБХ - образец ЗХОЖ – 17 / Утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на
изпълнителния директор на БАБХ.
2. 2. списък на видовете и броя животни, които ще се използват.
2.3. обосновка на експерименталните работи, мотивировка за избора на вида
животни, както и броят им.
2.4. Планирани мероприятия за полагането на нужните грижи за животните след
приключване на експериментите;
2. 5. списък на лицата, участващи в провеждане на опита, и копие от документ за
тяхната професионална квалификация;
2.6. копие от документ за платена такса в размер, определен в тарифата на БАБХ.
3. Приложената документация се приема от председателя или секретаря на КЕЖ,
разглежда се от комисия, определена със заповед на Изпълнителният директор на
БАБХ. При констатиране на непълноти в документите в 14 -дневен срок от
заседанието на КЕЖ писмено уведомява заявителя и му определя срок за
отстраняването им.
4. В едномесечен срок от подаване на заявлението Комисията по етика към
животните /КЕЖ/ представя становище до Изпълнителният директор на БАБХ за
издаване на разрешение за провеждане на опита или отказ.
5. В 14 -дневен срок от провеждането на заседание на КЕЖ Изпълнителният
директор на БАБХ издава разрешение за провеждане на опита или мотивирано
отказва издаването му.
6. Разрешението за използване на животни в опити се издава за срок 5 години.
7. Собствениците или управителите на обекти, в които се провеждат опити с
животни, са длъжни да уведомят в тридневен срок БАБХ за промяна в
първоначално посочените обстоятелства.
При промяна се издава ново разрешение.
8. Издадените разрешения по чл. 155, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност се вписват в регистър и се публикуват на интернет страницата на БАБХ.

