НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД
SENASA Коста Рика
30/01/2018
ДИРЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНА НА ЖИВОТНИТЕ

Изисквания за внос на домашни любимци: кучета и котки
1.

Предмет

Определя изискванията, които собственикът трябва да изпълни при внос на домашни кучета и котки в
Коста Рика.
2.

Обхват

Изискванията, установени в настоящия документ, са приложими за домашни кучета и котки, които се
внасят като домашни любимци или за постоянно с цел развъждане.
3.

Изисквания по отношение на международния ветеринарен сертификат
3.1 Трябва да бъде издаден от официалните ветеринарни служби или от здравния компетентен
орган в страната на произход.
3.2 Сертификатите трябва да бъдат последователно номерирани, като всеки лист трябва да бъде
подписан и подпечатан с официалния печат.
3.3 Сертификатът трябва да посочва съществуващите приложения и техните номера, които да бъдат
надлежно подписани и подпечатани на бланка на компетентния орган.
3.4 Международният ветеринарен сертификат трябва да бъде на испански език, а в случай че не
е, трябва да бъде придружен от официален превод на испански език, заверен от
компетентния орган.

4. Информация, която трябва да присъстват в международния ветеринарен сертификат, издаден
от компетентния орган
4.1 Информация за кучетата и котките: порода, пол, цвят, дата на раждане и идентификационен
номер на животните (ако е приложимо).
4.2 Име и адрес на износителя.
4.3 Име и адрес на получателя.
4.4 Име и адрес на предприятието.
4.5 Име и адрес на крайното местоназначение.
4.6 Транспортно средство.
4.7 Име и подпис на официалния ветеринарен лекар, печат на компетентната власт и дата на
издаване.
5.

Международният ветеринарен сертификат трябва да удостоверява, че цялата пратка
отговаря на изискванията, установени в него, относно следното.
5.1 Домашните кучета или котки са били подложени на клиничен преглед, извършен от официален
ветеринарен лекар. Прегледът трябва да е извършен в рамките на две седмици преди
натоварването.
5.2 Животните са третирани със средства срещу външни и вътрешни паразити, в рамките на
петнадесет (15) дни преди износа, като се гарантира че нямат кърлежи и други външни или
вътрешни паразити. Необходимо е да бъде посочена датата на извършване на третирането,
търговската марка на препарата, номерът на партидата и активната съставка.
5.3 Домашните кучета са ваксинирани срещу гана, хепатит, парвовироза и лептоспироза.
5.4 Домашните котки са ваксинирани срещу ринотрахеит, калицивирусна инфекция,
панлевкопения и левкемия.

5.5 Кучетата, възрастните котки и кученцата на възраст над три месеца е необходимо да бъдат
ваксинирани срещу бяс, като ваксината трябва да бъде валидна в деня на влизане в държавата.
В международния ветеринарен сертификат трябва да има информация за датата на извършване
на ваксинацията срещу бяс, търговското наименование на ваксината, производителя,
партидния номер и датата на валидност на ваксината.
5.6 Здравният сертификат не е необходимо да бъде заверен от нотариус или подпечатан от консулска
служба на Коста Рика.

6.

Допълнителни изисквания
6.1 За домашните любимци, които се транспортират като салонен багаж и са придружени от
собственика им, е необходимо на граничния инспекционен пункт, да бъде представен само
Здравния сертификат, издаден от компетентните власти в съответствие със санитарните
изисквания, определени в раздел 5 от настоящия документ.
6.2 За домашните любимци, които се транспортират като товар или влизат в страната без собственик, е
необходимо да се попълни Формуляр със здравни изисквания (предварително разрешение за внос) и
да предоставят на Дирекцията по карантина на животните Формуляр за внос, износ или реекспорт на
живи животни, надлежно попълнен, в оригинал и подписан със синя химикалка. Този формуляр
може да бъде получен в централата в Барреал де Ередиа, по факс, по имейл или да бъде изтеглен от
уеб страницата. В допълнение, чрез митническата агенция, вносителят е необходимо да поиска
Формуляра за разрешаване чрез PROCOMER. В случай, че заявлението е непълно, SENASA ще ви
информира за това, така че в рамките на десет дни, информацията да бъде попълнена или
надлежно коригирана.
6.3 Искането ще бъде разгледано в рамките на срок най-много двадесет и четири работни часа от
централните офиси на Дирекцията по карантина на животните, като срокът започва да тече от
момента на получаване на оригиналния документ.
6.4 Здравният сертификат не е необходимо да бъде заверен от нотариус или подпечатан от консулска
служба на Коста Рика.
Отказ на искове: Информацията, изложена в настоящият документ, следва да се използва само
като насочваща, но не и като изчерпателна или окончателна. Цитираните изисквания не
представляват официално разрешение за внос на животни, продукти и странични продукти, а са
само за информация и улеснение на вносителя при обработването на Формуляра със здравните
изисквания при внос. Националната служба за здравеопазването на животните (SENASA) се
старае своевременно да актуализира тези изисквания, но същите биха могли да бъдат променени
и без предварителна информация, когато държавата износител промени здравния си статут.
Задължение на вносителя е да поиска най-актуалните изисквания. Правителството на Коста Рика
няма да приеме искове за претърпени финансови загуби, следствие на промяната на
изискванията.

