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Контролен лист  

за проверка на вивариуми за опитни  животни 

за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към тях 
  

 

ОДБХ    Вид на посещението: 

 

обект с вет.  Номер на проверката 

  

регистрационен №BG 

 

капацитет на обекта       Дата на проверката 

 

брой на използваните животни за предходната година :  

наличен брой животни в момента на проверката: 

 

 

 

 

 

Област      Име и фамилия на инспектиращия: 

Населено 

място      

Пощенски код    
 

 

Изисквания 

 
Коментари 

Да  Не  

І.  Управленски практики и персонал    

1.  Валидно разрешително за използване на 

животни в опити, издадено от БАБХ 

   

2.  Актуализирана документацията съгласно 

действащото законодателство 

   

3.  Регистър с данни по Чл.52 (1) от Наредба№20/от 

01.11.2012г. за минималните изисквания за 

защита и хуманно отношение към опитните 

животни  

   

4. 5 Отговорникът на вивариума е преминавал курс 

за обучение за защита и хуманно отношение 

към опитните животните има висше 

биологично, медицинско, 

ветеринарномедицинско, зооинженерно или 

висше образование: екология и биологично 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 рутинно 

 

повторно 

 

по сигнал 

 

 

друго 
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разнообразие или опазване на околната среда.  

5.  Персоналът, който се грижи за животните е 

преминавал курс за обучение за защита и 

хуманно отношение към животните или 

притежават висше биологично, медицинско или 

ветеринарномедицинско, зооинжинерно, средно 

специално ветеринарномедицинско образование 

или имат практически опит от  3 години за 

грижа и работа с опитни животни”. 

   

6.  Опитните животни настанени във вивариума са 

идентифицирани по начин описан в чл.52 (2) 

   

7.  

Наличие на регистър съгласно изискванията на 

чл.52 (4), в случай че има настанени кучета и  

котки в обекта 

   

8. 9

. 

Почистване и дезинфекция:    

- вътрешни правила за поддържане на чистотата 

в обекта. 

   

- ежедневно почистване и отстраняване на 

фекалиите в помещенията и клетките 

   

- редовно механично почистване и дезинфекция 

на помещенията, съоръженията 

   

- дезинфекция при подмяна на една партида 

животни с друга 

   

- ежедневно почистване на хранилките     

- редовно механично почистване, измиване, 

дезинфекция и подновяване на клетките, 

принадлежностите, бутилките и останалото 

оборудване 

   

9. 1

0

. 

система за контрол при влизане и излизане от 

обекта на външни лица 

   

10. 1

1

. 

Опитните животни се транспортират съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005 
   

11. 1

2

. 

Отговорника на вивариума е издал вътрешни 

правила за отглеждане и грижа за опитните 

животни в съответствие с Наредба 20 

   

ІІ.  Сгради и настаняване     

1.  Във вивариума има помещения съгласно чл. 51 

(1), както следва: 

   

1.1.  Помещение за преобличане на персонала;    

1.2.  Филтър за дезинфекция на обувките преди 

влизане в помещенията за настаняване на 

животните; 

   

1.3.  Помещения за настаняване на животните с 

достатъчно площ; 

   

1.4.  Помещение за манипулации, оборудвано с 

лабораторна стъклария, техника и инстру-

ментариум за провеждане на диагностични 

тестове, прегледи и лечение на животните, 

аутопсии и вземане на проби; 

   

1.5.  Помещение за подготовка на животните за 

транспортиране; 

   

1.6.  Карантинно помещение за новопостъпили 

животни; 
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1.7.  Помещение за изолиране на болни или наранени 

животни; 

   

1.8.  Сервизни помещения за съхраняване на:     

- храна;     

- постелъчен материал;    

- чисти клетки, инструменти и друго 

оборудване;  

   

- детергенти и биоциди;    

1.9.  Миялно помещение, в което:     

- има монтирано оборудване, необходимо за 

почистване и дезинфекция;  

   

- процесът на почистване се организира по 

начин, препятстващ заразяване на чистото 

оборудване; 

   

1.10.  Изолирано помещение или контейнери за 

съхраняване на трупове и отпадъци от 

животински произход; помещенията, съдовете и 

контейнерите за съхранение на отпадъците се 

почистват, измиват и дезинфекцират след всяка 

поредна употреба. 

   

2.  Помещенията във вивариума отговарят на 

изискванията за помещения описани в чл.51 (2), 

както следва: 

   

2.1.  Таваните, стените, подовете и вратите са от 

гладка, устойчива на корозия и повреди, 

водонепропусклива повърхност, която лесно се 

почиства и дезинфекцира; 

   

2.2.  Ъглите между стените и пода са заоблени или 

има изграден цокъл от устойчив на почистване и 

дезинфекция материал; 

   

2.3.  Вратите и прозорците са конструирани и 

обезопасени по начин, който предотвратява 

влизането на животни, вредители и насекоми; на 

вратите на помещенията за настаняване на 

животни е монтиран прозорец за наблюдение; 

   

2.4.  Дизайнът и конструкцията на коридорите 

отговарят на стандартите на помещенията за 

обитаване; коридорите са достатъчно широки, 

за да позволяват лесно преместване на 

подвижното оборудване; 

   

2.5.  Сифоните на пода са подходящо покрити и 

осигурени с бариера, която предотвратява 

достъпа на животни до тях; 

   

2.6.  Помещенията, в които се настаняват 

селскостопански животни, отговарят на 

изискванията на Наредба № 16 от 2006 г. за 

защита и хуманно отношение при отглеждане и 

използване на селскостопански животни (ДВ, 

бр. 18 от 2006 г.; в сила от 1.05.2006 г.); 

   

2.7.  Дворовете към помещенията за настаняване на 

опитни животни са оградени така, че да 

предотвратяват влизането на външни лица и 

други животни и контакта с тях. 

   

3.  Във вивариума са осигурени условия описани в 

чл.51 (3), както следва: 
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3.1.  Вентилационна система, която предотвратява 

възникването на въздушни течения в 

помещението и рециркулацията на отработения 

въздух и гарантира:  

- свеж въздух за животните;  

- ниски нива на миризми, вредни газове, прах и 

инфекциозни агенти;  

- отстраняване на излишната топлина и влага;  

- от 10 до 15 обмена на въздуха в час; 

   

3.2.  Температура на въздуха, адаптирана към 

настанените видове и възрастови групи 

съгласно приложение № 9: 

   

- данните от измерванията се записват в дневник 

поне два пъти дневно; 

   

3.3.  Влажност на въздуха, поддържана в рамките на 

55 % ± 10 % (адаптирана към настанените 

видове и възрастови групи); 

   

- данните от измерванията се записват в дневник 

поне два пъти дневно; 

   

3.4.  Осветление:     

- естествено, като прозорците са разположени 

така, че светлината се разпространява еднакво 

върху цялото пространство, в което са 

настанени животните;  

 

   

- контролирано изкуствено – в помещенията без 

прозорци или когато естествената светлина не 

осигурява подходящ цикъл светло/тъмно, което 

едновременно осигурява биологичните 

изисквания на животните и изискванията за 

работна среда; 

   

- подходящо за провеждане на опити и проверки 

на животните;  

   

- редовна смяна светло/тъмно и интензитет на 

светлината, подходящи за всеки вид;  

   

- за животни албиноси или животни без козина – 

съобразено с тяхната чувствителност към 

светлината; 

   

3.5.  Ниво на шума, сведено до минимум, като се 

избягва постоянният или внезапният шум; 

когато е подходящо, може да се осигури 

постоянен звук с умерена интензивност като 

тиха музика; 

   

3.6.  Алармена система, която при работа причинява 

колкото е възможно по-малко смущения за 

животните, за сигнализиране при:  

- възникване на пожар;  

- достъп на външни лица;  

- технически проблеми или авария на 

вентилационната и отоплителната система;  

- покачване или намаляване на температурата;  

- повреда на захранването с вода на ре-

зервоарите за риба и водните поилки; 

   

3.7.  Генератор за животоподдържащите системи за 

животните, осветлението и алармените системи 

в случай на авария или прекъсване на 

електрическото захранване. 
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4.  Наличие на инструкции за действие при 

аварийни ситуации по чл. 51 (4) 

   

5.  Животните не се държат принудително извън 

помещенията при климатични условия, които 

могат да им причинят дистрес. 

   

6.  Хладилно помещение или фризер за съхранение 

на труповете на животните 

   

7.  Наличие на суха, абсорбираща постеля в 

местата за настаняване на животните 

   

8.  помещенията, предназначени за гризачи, да 

бъдат използвани и за настаняване на по-големи 

видове 

   

ІІІ. Ветеринарномедицинско обслужване:    

1. Спазване на изискванията за хуманно 

отношение при доставка на животните  

   

2. редовно ветеринарномедицинско обслужване с 

цел предотвратяване или незабавно 

отстраняване на състояние на болка, страдание, 

дистрес или трайно увреждане на животните 

   

3. ежедневна проверка на здравословното 

състояние на животните- записват се в дневник 

   

4. Програма за здравен мониторинг на настанените 

животни 

   

5. Въведени мерки за биосигурност    

6. Опитните животни се умъртвяват с минимална 

болка, страдание или дистрес. 

   

 - протокол за смъртта    

 - аутопсионен протокол и/или хистоптологични 

изследвания. 

   

 - труповете на умъртвените животни се третират 

по реда на Регламент 1069/2009 

   

7. Амбулаторен дневник    

 
 

 

КРАТЪК ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ (ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛ. (ЕС) 2017/625) 

ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСТАТИРАНИТЕ НАРУШЕНИЯ: 
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За всички констатирани нарушения е издадено предписание № ………../………….. 

(образец ЗХОЖ – 5). 

Настоящият контролен лист се издава на основание Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за 

минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и 

изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (обн., ДВ, 

бр. 87 от 9.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) 

 

Официален ветеринарен лекар: ......................... 

          /подпис и печат/ 

 

Собственик/ползвател на обекта 

или негов представител: 
.................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

адрес: ....................................................... 

подпис: ...................................................... 
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