Неофициален превод
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОС И ИЗНОС В/ОТ ДЪРЖАВАТА НА КУЧЕТА И
КОТКИ КАТО ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ИЛИ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ И ДРУГИ
РАЗПОРЕДБИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО РЕЗОЛЮЦИЯ № 00002656 (13/03/2019)
ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ИНСТИТУТ НА КОЛУМБИЯ
(ICA)
При упражняване на своите законови правомощия и особено на тези, постановени от член 4 от
Постановление 3761 от 2009 г., член 2.13.1.1.2 от Постановление 1071 от 2015 г.
и,
Като се вземе предвид
Че Колумбийският селскостопански институт - ICA е отговорен за опазването на селскостопанското
здраве на държавата, за да се предотврати въвеждането и разпространението на болести, които
могат да засегнат животинските видове в държавата.
Че ICA определя действията, които са необходими за предотвратяване, контрол, надзор,
ликвидиране, техническо и икономическо управление на заболяванията по животните, както и на
техните продукти.
Че основната функция на ICA е да упражнява технически контрол върху вноса на животни и
техните продукти и да удостоверява здравното качество на износа, когато това се изисква от
държавата вносител.
Че в съответствие със Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки (MSF) на
Световната търговска организация (OMC), държавите-членки трябва да гарантират, че мерките по
MSF се основават на адекватна оценка на обстоятелствата от съществуващия риск за живота и
здравето на хората и животните.
Че като се вземе предвид движението на кучета и котки, влизащи и напускащи държавата от много
различни дестинации и произход и потенциалния риск от въвеждане и разпространение на болести
по животните чрез тях, е необходимо да се установят здравни изисквания за внос и износ от
държавата на кучета и котки като домашни любимци или с търговска цел.
Като се вземе предвид горното,
ПОСТАНОВЯВАМ:
ЧЛЕН 1. ПРЕДМЕТ. Установяване на здравните изисквания за внос и износ на кучета и котки от
държавата като домашни любимци или с търговска цел.
ЧЛЕН 2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Разпоредбите на настоящата резолюция се отнасят за
всички физически или юридически лица, които желаят да внасят в Колумбия или да изнасят от
Колумбия, кучета и котки като домашни любимци или с търговска цел.
ПАРАГРАФ 1. Вносът на кучета, чиито породи са забранени от Закон 1801 от 2016 г. или неговото
допълнение, изменение или замяна, няма да бъде разрешен.
ЧЛЕН 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. За целите на настоящата резолюция са установени следните
определения:
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3.1 ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ: За целта на настоящата резолюция, това са кучета (cannis
familiaris) и котки (Felis catus), предназначени за домашни любимци.
3.2 CAN: Андска общност.
3.3 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ: Информация, свързана с ваксинационния план,
прилаган за домашните любимци, които са описани в здравния сертификат или в други
документи, като паспорти, регистрационни карти, здравно удостоверение на
частнопрактикуващ ветеринарен лекар и други.
3.4 CIS: Сертификат за здравна инспекция, издаден от Селскостопанския институт на Колумбия.
3.5 ЦЕЛ ТЪРГОВИЯ: Съответства на заявката за внос или износ на пет (5) или повече кучета
(Cannis familiaris) или котки (Felis catus) от името на един и същ собственик.
3.6 PAPF: Пристанища, летища и гранични пунктове, упълномощени от ICA за влизането и
излизането на животни и техните продукти от държавата.
3.7 ПОТРЕБИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което реализира услугата здравна
инспекция на домашните любимци.
ЧЛЕН 4. САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО В КОЛУМБИЯ НА КУЧЕТА И
КОТКИ. Всяко физическо или юридическо лице, което се интересува от внос в Колумбия на кучета
и / или котки като домашни любимци или с търговска цел, трябва да представи доказателство за
плащането на съответната такса, установена от ICA и да отговаря на следните изисквания:
4.1 Представяне на оригинален здравен сертификат, издаден или заверен от официалните
компетентни власти в държавата на произход, с оригинален или електронен печат и подпис за
държави, при които има такава система, с дата на издаване не повече от десет (10) календарни
дни преди приемането на животните в Колумбия, които удостоверява:
4.1.1 Видът, породата, полът, възрастта, цвета на козината и други особености
4.1.2 Че животните са третирани срещу вътрешни и външни паразити в рамките на 4 месеца
преди пътуването, с продукти, чието използване е разрешено в държавата на произход,
като се посочи името на продукта, активната съставка и датата на прилагането му.
4.1.3 Че няма рани (пресни или оперативни).
4.1.4 Че животното се транспортира в подходящи хигиенни условия.
4.2 Представете оригинал и копие от валидно удостоверение за извършените ваксинации, което
съдържа информация за наименованието на продукта, номера на партидата, датата на
прилагане и датата на реваксинация или валидност за следните заболявания:
За кучета: Rabia(Бяс), Enfermedad de Carré (Distemper/Гана), hepatitis canina, leptospirosis
(лептоспироза/canícola
e
¡cterohemorragiae),
Parvovirus(Парвовироза),
Coronavires(Корона вирусни инфекции), Parainfluemza(Параинфлуенца).
За котки: Rabia(Бяс), Panleucopenia felina(Котешка панлевкопения).
ПАРАГРАФ 1. За животни, ваксинирани за първи път срещу бяс, ваксината трябва да бъде
приложена най-малко 21 дни преди датата на пристигане в държавата. Животните, които вече са
ваксинирани поне един път срещу бяс, са освободени от изискването за изчакване на 21 дни преди
пътуването.
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ПАРАГРАФ 2. В случай на заболявания, различни от бяс, на животното ще бъде разрешен внос,
ако ваксината не е налична или не е част от здравния план в държавата на произход.
ЧЛЕН 5. Проверки в PAPF на държавата за вноса на животните. На PAPF, преди влизането на
животните в държавата, ICA ще извърши документална и физическа проверка, за да се провери
спазването на изискванията, установени в чл. 4 от настоящото решение и здравния статус на
животните.
Ако документалната и физическата инспекция на животните е задоволителна, служителят на ICA
ще издаде сертификат за здравен контрол с одобрителна оценка.
Когато документалната или физическата инспекция на животните не е задоволителна, следните
санитарни мерки ще бъдат взети в зависимост от случая:
5.1 ЗАДЪРЖАНЕ: Задържане на животното в помещенията на транспортната компания, за
максимален срок от пет (5) календарни дни, за които собственика трябва да предостави на
животното условия за благосъстояние, които включват храна, вода и грижи, както и
ветеринарномедицинска помощ, когато е необходимо. През това време собственикът може да
коригира документалните нередности или ICA да определи дали е необходима друга
санитарна мярка.
5.2 ДОМАШНА КАРАНТИНА: Прилага се за домашни любимци, които нямат здравен
сертификат, издаден или заверен от официалните компетентни власти в държавата на
произход, но имат валидно удостоверение за ваксинация.
Домашната карантина представлява изолация и наблюдение на домашните любимци на адрес,
предоставен от собствена, за минимум от 15 календарни дни, през който ICA провежда две
последователни посещения с цел установяване на здравния статус на животните. Разходите за
карантината (ваксинации и лечение) се поемат от собственика.
5.3 ВРЪЩАНЕ: Отказ за внос на животното в държавата и препоръка за неговото отпътуване или
връщане, подкрепен от удостоверение за здравна проверка с отрицателно становище.
5.4 ХУМАННО УМЪРТВЯВАНЕ: Умъртвяване на животните по хуманен начин на базата на
доказателствата за екзотични заболявания или такива, които биха могли да компрометират
здравния статус на държавата.
Член 8. ТРАНЗИТ НА ЖИВОТНИ При транзит на животни, при влизане в държавата,
заинтересованата страна трябва да представи на PAPF здравния сертификат на държавата на
произход, като посочи крайното местоназначение. ICA ще разреши отпътуването на домашните
любимци чрез потвърждение с подпис и официален печат.
За отпътуването на животните от територията на Колумбия не се изисква издаването на здравен
сертификат от ICA. Животните пътуват с подкрепяща документация от държавата на произход.
ПАРАГРАФ 1 Максималното транзитно време на животните не може да надвишава 3 дни, считано
от влизането му в държавата, в противен случай собственикът ще трябва да спази здравните
изисквания, установени в член 6 от настоящата резолюция и да му бъде издаден здравен сертификат
за износ от ICA.
ПАРАГРАФ 2 При връщане на домашни любимци, пребивавали в държава-членка на CAN за
период не по-дълъг от 30 календарни дни, не се изисква здравен сертификат от ICA, а заминаването
се разрешава със здравния сертификат на държавата на произход, в случай че домашните любимци
са със същия здравен статус, с които са влезли. Посоченото по-горе е в съответствие с разпоредбите
на член 37 от Решение 737 на CAN 2010.
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ЧЛЕН 9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ КОМПАНИИ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОПРАВОМОЩЕНИ СКЛАДОВЕ. Здравните мерки, разпоредени от
ветеринарния инспектор по карантина на животните от ICA, на мястото на проверка при влизане и
излизане на животни, са задължителни и под отговорността на всички лица, физически или
юридически, в рамките на публичното или частното право, които участват в процесите на влизане,
излизане, повторно натоварване, международен транзит и карантина след влизането.
ЧЛЕН 10. САНКЦИИ. Неспазването на някоя от разпоредбите от настоящата резолюция ще бъде
санкционирано в съответствие с разпоредбите на глава 10 от дял I на част 13 от Декрет 1071 от 2015
г., без предразсъдъци по отношение на граждански и наказателни действия, които могат да
възникнат.
ЧЛЕН 11. ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ. Длъжностните лица на ИКА при извършване на
инспекционни, надзорни и контролни дейности, извършвани по силата на настоящата резолюция,
имат статута на инспектори от здравната полиция и се ползват с подкрепата и защитата на
гражданските и военните органи за изпълнение на техните задължения, в съответствие с
разпоредбите на член 65, параграф 1 от Закон 101 от 1993 г. или този, който го изменя или заменя.
ЧЛЕН 12. ВАЛИДНОСТ Настоящото решение влиза в сила два (2) месеца след публикуването му
в Държавен вестник.
Контакти:
Dirección Técnica de Asuntos Internacionales (Technical Division for International Affairs)
Avenida Calle 26 N° 85B-09
Bogotá - Colombia
Tel.: (+57 1) 332 3700 - 288 48 00, Ext. 1510 - 1515
Email: asuntos.internacionales@ica.gov.co
margarita.lubo@ica.gov.co
Website: http://www.ica.gov.co/
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