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ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 

НА ВИВАРИУМА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  Чл. 1. Този правилник урежда статута и дейността на Вивариума в 

Медицински университет – Плевен (МУ) в съответствие с Наредба  № 20 от 1 
ноември 2012 г.за минималните изисквания за защита и хуманно отношение 
към опитните животни и изискванията към обектите за използването, 

отглеждането и/или доставката им, Закон за ветеринарномедицинската 
дейност, Закон за защита на животните, Правилник за прилагане на Закон за  

ветеринарномедицинската  дейност, Директива 2010/63/ЕС  от 22 септември 
2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели. 
   Чл. 2. Правилникът регламентира използването на лабораторни животни, 

отглеждани във Вивариума, за учебна и научна работа. 
 

2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

    Чл. 3. Вивариумът на МУ – Плевен подпомага научната и учебната дейност 

на Университета. 
Чл. 4. Основни задачи на Вивариума са: 

(1)  Да развива лабораторното животновъдство на съвременно 

равнище. 
(2)  Да организира доставката и/или производството на лабораторни и   

селскостопански животни за нуждите на научноизследователската и 
учебна дейност на Университета. 

(3)  Да отглежда лабораторните животни при оптимални условия. 

(4)  Да провежда текущи,а при нужда и принудителни профилактични 
мероприятия. 

 
3. СТРУКТУРА 

 

 Чл. 5. Вивариумът е разположен на четвъртия етаж в сградата на Ректорат 

1 на Медицински университет град Плевен.Състои се от следните помещения: 
а) филтър за дезинфекция и преобличане на персонала; 

б) помещения за персонала; 
           в) складове за храна, постелъчен материал, дезинфекционни и почист – 

               ващи препарати;                              
г) помещение за подготовка на животни за транспорт; 
д) карантинно помещение за новопостъпили животни; 

е) сервизни помещения за измиване и съхраняване на чист инвентар;  
ж) помещения за отглеждане на животни; 

з) манипулационна; 
и) помещение за земноводни (жаби); 
й) помещение за болни животни; 

к) помещение с фризер за съхраняване на биологични отпадъци. 
  Чл. 6. Помещенията са конструирани така, че са съобразени с ветеринарно-

медицинските изисквания за отглеждане на лабораторни животни. 
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4. УСТРОЙСТВО НА ВИВАРИУМА 
 

  Чл. 7. В съответствие със задачите, във Вивариума са разкрити следните 

работни места: 

(1)  Завеждащ Вивариум – ветеринарен лекар с необходимите 
теоретични и практически знания за манипулиране и грижа към 

опитните животни; 
(2)  Гледачи на лабораторни животни. 

  Чл. 8. Ръководството на Вивариума се осъществява от ветеринарен лекар, 

отговорен за цялостната дейност на Вивариума. Той е подчинен на 
Ръководителя на Центъра за научноизследователска дейност. 
  Чл. 9. Ветеринарният лекар има следните задължения: 

         а) следи за спазване на ветеринарно-медицинските изисквания за                                                                                                                                                        
настаняване на опитните животни и отговаря за грижите за животните и 

спазване на изискванията за хуманно отношение;   
        б) следи и контролира здравословното състояние на опитните животни; 

         в) организира процеса на хранене и поене на животните, почистването и                     
дезинфекцията на помещенията, в които са настанени животните, и на 
използваното оборудване; 

         г) води регистър по изискванията на  Наредба № 20 от 1 ноември 2012 
год. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към 

опитните животни и изискванията към обектите за използването, 
отглеждането и/или доставката им; 

     д) издава вътрешни правила за работа и грижа за животните и носи     

отговорност за тяхното изпълнение; 
          е) определя поставянето на животните в помещенията за изолиране и 

определя срока на карантина; 
          ж) определя пригодността за използване на животните в опити и 

необходимостта те да бъдат оставени живи или да се умъртвят след 

приключване на опита; 
          з) води амбулаторен дневник за всяко лечение и манипулация на 

животните; 
         и) провежда периодични обучения на персонала; 
          й) дава консултации относно прилагане на принципите на заместване и 

намаляване на животните,  използвани в опити ;прилагане на анестезия 
и аналгезия; повторно настаняване на животните във Вивариума; 

          к) оказва съдействие при подготвяне на документи за получаване на 
Разрешително за използване на животни в опити. 

    Чл. 10. Гледачите на лабораторни животни имат следните задължения: 

а) ежедневно сменят водата в поилките и хранят животните; 
б) извършват  почистване и дезинфекция на клетките за отглеждане на    

животни в съответствие с  вътрешни инструкции; 
в) извършват почистване и дезинфекция на помещенията във Вивариума в 

съответствие с  вътрешни инструкции; 

г) грижат се за съхранението на фуража; 
д) спазват правилата за обезвреждане на животинските трупове; 

е) периодично извършват дезинфекция на хладилника за съхраняване на 
животинските трупове; 

ж)преминават периодично обучение, включващо специфична 

информация за настанените в обекта видове; 
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з) познават вътрешните правила за хранене и поене на животните, 

почистване и дезинфекция, правилата по охрана на труда и да ги 
спазват. 

 
5. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ, 

ОТГЛЕЖДАНИ ВЪВ ВИВАРИУМА 
 

  Чл. 11. Не се разрешава провеждането на опити за учебни цели, при които се 

причинява смърт на животните. Използването на лабораторни животни за 

учебна работа трябва да отговаря на всички изисквания за защита и хуманно 
отношение. 
  Чл. 12. Опити с животни се извършват само в рамките на 

научноизследователски проект. 
  Чл. 13. Лабораторни  животни за научна работа се предоставят само след 

получаване на Разрешително за използване на животни в опит, получено от 
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на 

земеделието и храните по реда на Наредба 20 и съгласно чл.155 от Закона за 
ветеринарномедицинска дейност. 
  Чл. 14. В началото на всяка учебна година във Вивариума  се представя 

заявка, която е съобразена с учебната програма и е одобрена от Заместник- 
Ректора по учебната дейност или заявка за конкретен научен проект, одобрена 

от Ръководителя на Центъра за научноизследователска дейност. Заявката е 
необходима, за да може да се  предвиди закупуване и/или производство на 
необходимия брой лабораторни животни. 
  Чл. 15. При настъпване на промени в срока за изразходване на лабораторните 

животни съгласно семестриалната заявка е необходимо Вивариумът да бъде 

уведомен писмено. 
  Чл. 16. Завеждащият Вивариума осъществява ежедневен контрол и 

наблюдение преди, по време и след приключване на опита по отношение 

доброто състояние на животните и предотвратяване на излишната болка и 
страдание. 
  Чл. 17. При приключване на работа по научен проект : 

(1) Изготвя се протокол за вида, броя, пола и номера на партидата на 
използваните животни; дата на започване на опита; кратко 

описание на извършените манипулации;  описание на появилите се 
неочаквани отклонения;  дата на приключване на опита. 

(2) Издава се акт за умрелите или убити по необходимост животни. 
(3) Копие от проекта да се изпрати на Комисията по етика на                        

научноизследователската дейност. 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Контролът по изпълнение на настоящия правилник се възлага на 
Ръководителя на  ЦНИД. 

§ 2. Правилникът е приет на заседание на АС -  Протокол No 12 от   24.02.2014 
г. и влиза в сила от деня на приемането му.  Изменения и допълнения на 

Правилника стават по реда на приемането му. 
 


