























Режим:
o 2802 Издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично
ветеринарномедицинско средство
Издава се при производство на всяко инвитро диагностично
ветеринарномедеценско средство
Регистрация
Стопанска дейност:
o Селско стопанство
На основание на:
o Наредба № 10 от 20.12.2013 г. за изискванията към данните, които съдържа
документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката,
листовката за употреба и производството на инвитро диагностично
ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за
чувствителност - чл. 3
Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
o Не
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
o Изпълнителен директор
Срок за предоставяне:
o 7 дни
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
o безсрочно
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на
услугата:
o Министър на земеделието, храните и горите
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
o Изпълнителен директор
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето
на услугата:
o
По реда на АПК
Електронен адрес за предложения:
o bfsa@bfsa.bg
Подаване на документи
1. Заявление за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично
ветеринарномедицинско средство до Изпълнителния директор на БАБХ
2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 46
Описание на процедурата.
След подаване, входиране на Заявлението в Деловодството на БАБХ и резолюция
от Изпълнителен директор на БАБХ документите се предават в деловодството на
НДНИВМИ, където също се входират. Директорът на НДНИВМИ определя с
писмена резолюция експерт, който да направи преглед на комплекта документи и
да изготви писмено Експертно становище, че предлага инвитро диагностичното
ветеринарномедицинско средство да бъде регистрирано. Следва издаване на




сертификат, подписан от Изпълнителния директор на БАБХ и вписване в Регистъра
на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили
сертификат за регистрация в Република България на основание чл. 410д, ал. 3 ЗВД
При заявяване на услугата по електронен път идентифицирането на заявителя
е с квалифициран електронен подпис (КЕП).
КЕП е с ниво на осигуреност „високо“, съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС)
№910/2014 г.

