РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
____________________________________________________
Проект!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
(Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14
Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ.
бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари
2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.27
от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.,
изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.25 от
30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ.
бр.92 от 22 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26
Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.97 от 7 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г.,
изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от
2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2013г.)

§1. В чл.153, ал.1 накрая се добавя „а за висшите училища от Ректора на
съответното висше училище.”.
§2. В чл.154 след думите „изпълнителния директор на БАБХ” и „изпълнителният
директор” се поставя запетая и се добавя „съответно ректорът на висшето училище”.
§3. В чл.155 се правят следните допълнения:
1. Навсякъде след думите „изпълнителния директор на БАБХ” се поставя
запетая и се добавя „съответно ректорът на висшето училище”.
2. В ал.1 след думите „собствениците или управителите на обекти” се добавя
„или лицата отговарящи за проекта”.
3. В ал.1 след текста на т.4 се добавя следното изречение „Такса не заплаща при
подаване на заявление пред Ректора на висшето училище, в чиято опитна база ще се
провеждат опитите.”
4. В ал.4 думите „Комисията по етика към животните” се заменят със
„съответната Комисия по етика към животните.”.
§4. В чл.156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал.1.
2.Създава се ал.2:
„(2) В едномесечен срок от издаването на разрешението по чл.155, ал.6, Ректорът
на висшето училище изпраща до изпълнителния директор на БАБХ необходимата
информация за вписване в регистъра по ал.1.”
§5. В чл.157 след думите „изпълнителния директор на БАБХ” се поставя запетая
и се добавя „съответно ректорът на висшето училище”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§6. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите
актове по прилагането на Закона за ветеринарномедицинската дейност в едномесечен
срок от обнародването му.
София, ...........г.

Вносители:

МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност

С проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност се предлагат следните изменения:
Предвижда се възможността при провеждане на опити с животни в опитни бази
към висшите училища, разрешение да се издава и от Ректора на съответното висше
училище при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност. Целта е
намаляване административната тежест и подобряване на конкурентоспособността на
научните изследвания, запазване на интелектуалната собственост и поверителността на
информацията.
Предложените изменения не противоречат на изискванията заложени в
Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.09.2010 г. относно
защитата на животните, използвани за научни цели.
Изцяло се запазват изискванията за оценка на проектите и основните принципи
при разрешаване извършването на опити с животни, гарантира се защитата и
хуманното отношение към опитните животни.
Намаляването на административната тежест и въвеждането на една по-опростена
и децентрализирана административна процедура гарантира спазване на определените
срокове за оценка на предложенията за проекти и вземането на решение относно
разрешаването на тези проекти.
Предложеният проект няма да доведе до разходване на допълнителни средства
от държавния бюджет.

София, ...........г.

Вносители:

