Неофициален превод

Инструкции
За внос на кучета в Исландия
Разрешение за внос
Вносителите трябва да подадат заявление за разрешително за внос до Исландските ветеринарни
власти по храните (MAST). Формулярът за кандидатстване е на уебсайта на MAST, www.mast.is.
След като MAST получи заявление, на заявителя ще бъде изпратено уведомление и изискване да
плати такса за издаване на разрешително в размер на 37 400 ISK. При получаване на
потвърждение за плащане, ще бъде издадено разрешение за внос и ще бъде изпратено на
заявителя заедно с цялата необходима информация. Европейският паспорт за домашни любимци
не е достатъчен за внос на кучета в Исландия. За някои породи кучета се изисква оценка на
темперамента (подробности виж по-долу).
Разходи за внос:
Вносителят е отговорен за плащането на разходите за внос.
1) Такса за разрешително (MAST, ISK 37.400)
2) Карантинни разходи (за подробности се свържете с www.einangrun.is).
3) Ветеринарни разходи за подготовка на вноса в страната на износа (ваксинации, изследвания и
т.н.)
Карантина
Всички внесени кучета трябва да останат под карантина в продължение на 4 седмици. Вносителят
трябва да направи резервация за животното в карантинното депо. Einangrunarstöðin í Reykjanesbæ
(www.einangrun.is) понастоящем е единствената одобрена карантинна станция в Исландия.
Приемат се домашни любимци през определен тридневен период всеки месец. За допълнителна
информация относно датите на приемане, таксите и други практически въпроси, свържете се с
карантинната станция. Моля, направете резервацията си предварително, тъй като може да има
списък с чакащи.
Входно летище и одобрени часове на пристигане
Летището Кефлавик (KEF) е единственят одобрен пункт за влизане на домашни любимци.
Допустимите часове за домашни любимци в Кефлавик са между 05:00 и 17:00 часа в дни на
карантина. За пристигане извън посочените часове, заявлението трябва да бъде изпратено до
MAST най-малко една седмица предварително. Ако пристигането на домашния любимец извън
разрешените часове бъде одобрено, това може да доведе до значителни допълнителни разходи,
дължими от вносителя във връзка с инспекцията и надзора.
Транспортна клетка
Осигурете транспортна клетка за кучето. Клетката трябва да е достатъчно голяма, за да може
кучето да стои, да лежи и да се обръща. Клетката трябва да бъде от материал, който лесно се
почиства и дезинфекцира. Меките клетки не са приемливи. Ако клетката не може да бъде
почистена и дезинфекцирана, тя ще бъде унищожена след внасянето.
Минимална възраст на внесените кучета
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Минималната възраст на внесените кучета е 7 месеца (204 дни). Въпреки това, кучетата, които се
внасят от страни, свободни от бяс, могат да бъдат внесени на възраст от 5 месеца. MAST счита, че
следните държави са свободни от бяс: Австралия, Великобритания, Финландия, Фарьорските
острови, Хаваи, Ирландия, Япония, Норвегия (не са включени Svalbard), Нова Зеландия и
Швеция.
Здравни изисквания за внос
Трябва да бъдат изпълнени всички здравни изисквания за внос (да се вземат предвид сроковете)
(подробности на страница 2). Сканираното копие от сертификата за здраве и произход за внос на
куче в Исландия, заедно с протокола от изпитване за титър на антитела срещу бяс, трябва да
бъдат изпратени до MAST най-малко 5 дни преди заявлението за одобрение. Оригиналните
документи в допълнение към разрешителното за внос, трябва да придружават кучето до Исландия
(в плик, закрепен здраво за клетката).
Непозволен внос
Не е разрешено да се внасят бременни или кърмачки, нито кучета, които са претърпели
хирургическа намеса преди вноса и които изискват лечение от всякакъв вид. Не се допускат
кучета от следните породи или кръстоски от тях: Pit bull terrier / staffordshire bull terrier, Fila
brasileiro, Toso inu, Dogo argentino или вълчи кръстоски. Освен това, МАСТ може да забрани
вноса на други породи, ако се счита, че са опасни.
Оценка на темперамента
Съгласно законодателството на Исландия за внос на животни, трябва да се избягва внасянето на
потенциално опасни домашни любимци. Ето защо е необходима оценка на темперамента на
кучета от определени породи. Това са кучета, които поради размера и силата си могат да
причинят значителни щети, ако са агресивни. Когато е необходимо на кандидатите се изпраща
искане за оценка на темперамента.
Незаконен внос
Кучетата, които не отговарят на условията на вноса, няма да бъдат допуснати за влизане в
Исландия. Те ще бъдат върнати в страната износител или ще бъдат евтаназирани за сметка на
вносителя.
Правно основание
Законът за внос на животни № 54/1990 и Регламент 935/2004 относно вноса на домашни любимци
(животни компаньони) и семенна течност от кучета, се прилага за внос на домашни любимци в
Исландия.
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Сертификат за здраве и произход на внесените в Исландия кучета
За тази цел важи само формулярът, издаден от MAST. Части 1-8 на сертификата трябва да бъдат
напълно попълнени. Името на вносителя (посочено в част 1) трябва да съответства на името на
вносителя в разрешителното за внос. Най-малко 5 дни преди датата на вноса трябва да бъдат
изпратени по електронна поща на MAST (petimport@mast.is) за предварително одобрение,
сканирано копие от сертификата (всичките 4 страници) и резултата от теста за антитела срещу бяс.
Кучето трябва да бъде придружено от следните документи по време на вноса : 1) оригиналния
сертификат за здраве и произход за внос на куче в Исландия; 2) оригиналния резултата от теста за
титър на антитела срещу бяс; 3) разрешителното за внос, издадено от MAST.
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Микрочип
Кучето трябва да има микрочип ( по ISO стандарт). Микрочипът трябва да бъде поставен преди
кучето да бъде ваксинирано и преди пробите да бъдат взети за целите на вноса.
Vaccinations/Ваксинации
a) Бяс (ваксинация и тест за титър на антителата)
- Кучето трябва да бъде ваксинирано с убита ваксина срещу бяс най-много 365 дни преди
вноса.
- Кучето трябва да бъде на не по-малко от 12 – седмична възраст по време на първата
ваксинация.
- Като потвърждение за успешна ваксинация, кучето трябва да има кръвно изследване за
титър на антитела против бяс най-малко 30 дни след първоначалната ваксина срещу бяс
(или валидна реваксинация).
- Кръвният тест трябва да бъде извършен в одобрена от ЕС лаборатория и да е с резултат
минимум 0.5 IU/ml ниво на антитителата.
- Трябва да са изминали най-малко 120 дни от датата на първата ваксинация срещу бяс
преди кучето да получи разрешение за внос в Исландия. В случай на валидна
реваксинация (и успешен тест за титър на антителата), кучето може да бъде внесено 30
дни след последната ваксинация срещу бяс .
Страни,свободни от бяс: Ако кучето е прекарало най-малко 6 месеца преди пристигането си в
Исландия в страна, свободна от бяс, тогава няма изискване за ваксинация срещу бяс и за кръвно
изследване при внос в Исландия. MAST определя следните страни за свободни от бяс: Australia,
Faroe Islands, Finland, Hawaii, Ireland, Japan, New Zealand, Norway, Sweden, United Kingdom.
b) Leptospirosis spp./ Лептоспироза
- Кучето трябва да бъде ваксинирано срещу лептоспироза най-много 180 дни и не
по-малко от 30 дни преди вноса в Исландия.
c) Canine distemper/ Гана по кучетата
- Кучето трябва да бъде ваксинирано срещу гана по кучетата най-много 365 дни и не
по-малко от 30 дни преди вноса в Исландия.
d) Contagious hepatitis/ Инфекциозен хепатит
- Кучето трябва да бъде ваксинирано срещу инфекциозен хепатит най-много 365 дни и
не по-малко от 30 дни преди вноса в Исландия.
e) Parvovirus/ Парвовироза
- Кучето трябва да бъде ваксинирано срещу парвовироза най-много 365 дни и не
по-малко от 30 дни преди вноса в Исландия
Лабораторни изследвания ( други освен изследване за титър за антитела срещу бяс ) (не повече
от 30 дни преди вноса)
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a) Brucella canis
- Кучето трябва да бъде серологично изследвано за Brucella canis с отрицателен
резултат. Кръвната проба трябва да бъде взета не повече от 30 дни преди вноса в
Исландия.
b) Salmonella spp.
- Кучето трябва да бъде изследвано за Салмонела (фекална проба) с отрицателен
резултат. Пробата трябва да бъде взета най-много 30 дни преди вноса в Исландия.
Клиничен преглед и третиране срещу паразити (най- много 10 дни преди вноса)
a) Клиничен преглед
- Между 5 – 10 дни преди вноса в Исландия кучето трябва бъде прегледано от
упълномощен ветеринарен лекар и не трябва да показва никакви признаци за
инфекциозно заболяване.
b) Третиране против тения
- Между 5-10 дни преди вноса в Исландия, кучето трябва да бъде третирано срещу тения
(Ехинококус
мултилокуларис
и
Ехинококус
гранулозус)
с
одобрен
ветеринарно-медицински продукт.
c) Третиране срещу външни паразити
- Между 5-10 дни преди вноса в Исландия, кучето трябва да бъде третирано за
външни паразити (включително за ушни акари, ако е посочено) с одобрен
ветеринарномедицински продукт.
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