Неофициален превод

РЕЗОЛЮЦИЯ №
"С помощта на която се актуализират санитарните изисквания за влизане и излизане от страната на
кучета и котки като домашни любимци или с търговска цел и се издават други разпоредби."
ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР
НА КОЛУМБИЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ (ICA)
В изпълнение на своите законови правомощия и особено тези, предоставени от член 4
от Указ 3761 от 2009 г., член 2.13.1.1.2 от Указ 1071 от 2015 г. и
КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД:
Че Колумбийският институт за земеделие - ICA е отговорен за опазването на здравето в областта на
земеделието в страната, за да се предотврати въвеждането и разпространението на болести, които могат
да засегнат животински видове.
Че ICA отговаря за установяване на действията, които са необходими за предотвратяване, контрол,
надзор, ликвидиране, техническо и икономическо управление на болестите по животните и техните
продукти.
Че общата функция на ICA е да упражнява технически контрол върху вноса на животни и техните
продукти и да удостоверява санитарното качество на износа, когато това се изисква от страната на
местоназначението.
Че в съответствие със Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки (СФС) на
Световната търговска организация (СТО), страните членки трябва да гарантират, че мерките за СФС се
основават на оценка, подходяща за обстоятелствата на съществуващите рискове за живота и здравето на
хората и животните.
Че Решение 737 на община Andina de Naciones установява условията и документите, необходими за
търговията или движението на сухоземни животни, като посочва в членове 36 и 37 изискванията, на
които кучетата и котките трябва да отговарят като домашни животни и изключенията за тяхното
движение.
Като се има предвид текущият транзит на кучета и котки, които влизат и излизат от страната с
множество дестинации и произход, и потенциалния риск от въвеждане и разпространение на болести по
животните чрез тях, е необходимо да се установят санитарни изисквания за влизане и напускане от
страната на кучета и котки като домашни любимци или с търговска цел.
По силата на гореизложеното,
РЕШИ:
ЧЛЕН 1. ЦЕЛ. Установява здравните изисквания за влизане и излизане от страната на кучета и котки
като домашни любимци или с търговска цел.
ЧЛЕН 2. ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. Разпоредбите, установени в настоящата резолюция, ще бъдат
приложими за всички физически или юридически лица, които желаят да внасят в Колумбия или да
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изнасят от Колумбия, кучета и котки като домашни любимци или с търговска цел.
ЧЛЕН 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. За целите на тази резолюция се установяват следните определения:
3.1 ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ. В настоящата резолюция се отнася само за домашни кучета (Canis
familiaris) и котки (Felis catus), предназначени за тази цел.
3.2 СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯ: Информация, свързана с плана за ваксинация, прилаган
за домашни любимци (кучета и котки) и която е записана в здравния сертификат за произход или в
други документи като паспорти, карти, регистрационни листове, здравен сертификат на частния
ветеринарен лекар и други.
3.3

CIS. Удостоверение за санитарна инспекция, издадено от Колумбийския институт за земеделие.

ТЪРГОВСКА ЦЕЛ. Съответства на искането за внос или износ на пет (5) или повече кучета (Canis
familiaris) или котки (Felis catus) от името на един и същ потребител.
3.5 PAPF. Пристанища, летища и гранични пунктове, разрешени от ICA за влизане и излизане на
животни и техните продукти от страната.
3.6 ПОТРЕБИТЕЛ: Физическо или юридическо лице, което извършва процеса на обслужване в
здравната инспекция на кучета и/или котки
ЧЛЕН 4. САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В КОЛУМБИЯ НА КУЧЕТА И
КОТКИ.
Всяко физическо или юридическо лице, заинтересовано да влезе в Колумбия с кучета и/или котки като
домашни любимци или с търговска цел, трябва да отговаря на следните изисквания:
4.1 Представете оригинала на здравния сертификат, издаден или заверен от официалната здравна
служба на страната на произход, с оригинален или електронен печат и подпис за страните, които имат есистема, с дата на издаване не повече от десет (10) календарни дни преди влизането на животните в
Колумбия, който удостоверява:
4.1.1 Видовете, породата, полът, възрастта, цветът на козината, електронната идентификация
(микрочип, ако има такъв) и други специфични признаци.
4.1.2 Че животното(ите) са получили вътрешно и външно обезпаразитяване в рамките на 60 дни преди
изпращането, с продукти, чиято употреба е надлежно разрешена в страната на произход, като се посочва
името на продукта, активната съставка и датата на прилагането му.
4.1.3 Че няма скорошни рани, с конци или наранявания в острата фаза.
4.1.4 Че животното е годно за транспортиране.
4.2 Представете оригинал и копие от настоящата ваксинационна сертификация, която включва
информация за наименованието на продукта, партиден номер, дата на прилагане и дата на реваксинация
или валидност за следните заболявания:
За кучета: бяс (над три месечна възраст)
Болест на Carré (Гана), хепатит по кучетата, лептоспироза (canícola и icterohemorragiae), парвовирус,
коронавирус и параинфлуенца.
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За котки: бяс (над три месечна възраст), котешка панлевкопения, котешки вирусен ринотрахеит и
котешки калицивирус.
ПАРАГРАФ 1. За животни, ваксинирани за първи път срещу бяс, ваксината трябва да се приложи наймалко 21 дни преди датата на изпращане. В случай, че установеното време не е спазено, животното ще
трябва да бъди под домашна карантина.
В случай, че в страната на произход не се извършва ваксинация срещу бяс за кучета и котки,
собственикът или отговорното лице трябва да представи съответното удостоверение от официалната
здравна служба, където е посочено, че тази ваксинация не се извършва. Влизането на домашния
любимец в страната ще бъде при условие, че животното спази домашна карантина, по време на която то
трябва да бъде ваксинирано срещу бяс от ветеринарен лекар или частен ветеринарен лекар или частен
зоотехник с професионална регистрация и с биологични продукти, регистрирани от ICA в страната.
ПАРАГРАФ 2. За ваксинирането за болести, различни от бяс, ако същите не са регистрирани,
собственикът или отговорното лице трябва да представи съответното удостоверение на официалната
здравна служба, в което е посочено, че тази ваксинация не се извършва в страната на произход;
ЧЛЕН 5. ИНСПЕКЦИЯ НА ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ НА СТРАНАТА ЗА ВЛИЗАНЕ НА
ЖИВОТНИ. В граничния пункт, преди влизането на животните в страната, ICA ще извърши
документален преглед и физическа проверка на домашните любимци, за да определи съответствието с
изискванията, установени в член 4 от настоящата резолюция, и здравословното състояние на животните.
За да се извърши горният процес, трябва да се представи доказателство за плащане на текущата такса,
установена от ICA за проверка и издаване на CIS.
Ако документалният преглед и физическата проверка на животните са задоволителни, служителят на
ICA ще издаде CIS.
ПАРАГРАФ 1. За влизане на кучета и котки, които временно са напуснали страната, свързана с
държава членка на Андската общност - CAN, може да се използва същият изходен CIS за връщане в
Колумбия, стига не са изтекли повече от тридесет (30) дни от датата на издаване на удостоверението.
ПАРАГРАФ 2. За животни, принадлежащи към видовете Canis familaris и Felis catus (домашни кучета и
котки), няма да се изисква зоосанитарен документ за внос.
ЧЛЕН 6. САНИТАРНИ МЕРКИ ЗА ВЛИЗАНЕ НА КУЧЕТА И КОТКИ. Когато документалният
преглед и/или физическата проверка на домашните животни не са задоволителни, служителят на
граничния пункт ще обмисли предприемането на някоя от следните санитарни мерки според случая.
Причината и предприетите санитарни мерки ще бъдат ясно посочени в полето за коментари:
6.1 ЗАДЪРЖАНЕ: Изразява се в задържане на животното в съоръженията на транспортната компания
за максимален период от пет (5) календарни дни, през който вносителят трябва да осигури на животното
условия за хуманно отношение, които включват храна, вода и грижи, включително
ветеринарномедицинска помощ, когато е необходимо. През това време потребителят може да коригира
несъответствието, ако е документално или ICA може да определи дали е необходима друга
допълнителна санитарна мярка, за да позволи влизането.
6.2 ДОМАШНА КАРАНТИНА: Тази мярка представлява период на изолация и наблюдение на
домашния любимец в дома, предоставен от потребителя, за минимум петнадесет (15) календарни дни,
през които ICA ще извърши съответния мониторинг за проверка на здравословното състояние на
животното.
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Домашната карантина се прилага в следните случаи:
За домашни любимци, които нямат здравен сертификат, издаден или заверен от официалния здравен
орган в страната на произход или който не е в рамките на необходимото време за валидност, стига да
имат валиден сертификат за ваксинация.
За домашни любимци, ваксинирани за първи път срещу бяс, които не отговарят на минималното време
от 21 дни преди заявената дата на пристигане в страната.
За домашни любимци, пристигащи от страни, в които не се извършва ваксинация срещу бяс.
Ако потребителят приеме санитарната мярка за домашна карантина за влизане на домашния любимец в
страната, ICA ще издаде CIS. В случай на неприемане на домашна карантина, домашният любимец
трябва да бъде препратен обратно в страната на произход, като се поемат разходите, свързани с този
процес.
6.3 ВРЪЩАНЕ: Представлява отказ за влизането на животното в страната и нареждане за напускането
й, обхванато от CIS с мотиви за отхвърляне. Тази мярка се прилага, когато потребителят не е коригирал
несъответствията, които са причина за задържане, и когато не приема прилагането на домашна
карантина като здравна мярка.
6.4 САНИТАРНО УНИЩОЖАВАНЕ: Елиминирането на животни чрез хуманни методи поради
доказателства за екзотични болести или заразни болести, които могат да нарушат санитарното и
общественото здравословно състояние на страната, съгласно процедурите, установени от ICA.
ПАРАГРАФ. Ако е приета мярката, установена в параграф 6.2. от този член, животните трябва да
останат в местоживеенето или мястото, предложено за карантина, те могат да бъдат преместени от него
само с разрешение на ICA. Ако адресът не съответства на този, докладван от потребителя, или
животните са преместени от него без разрешение, ICA ще пристъпи към започване на съответния
процес на подходящо административно санкциониране.
ЧЛЕН 7. САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ ОТ КОЛУМБИЯ.
Всеки потребител, който се интересува от прехвърляне на кучета и/или котки от Колумбия като
домашни любимци или с търговска цел, трябва да спазва следните здравни изисквания:
7.1 Представете на ICA здравен сертификат, издаден от ветеринарен лекар или частен ветеринарен
лекар или частен зоотехник, в оригинал и копие, с подпис, професионален регистрационен номер,
издаден от COMVEZCOL, и с дата на издаване не повече от пет (5) предходни календарни дни преди
изпращане на животните, в които се удостоверява:
7.1.1 Вид, порода, пол, възраст, тегло на животното и цвят на козината.
7.1.2 Че регистрираната възраст на животното в сертификацията, съответства на неговата хронологична
възраст.
7.1.3 Всички кучета на възраст под дванадесет (12) месеца, които трябва да бъдат изнесени от всеки
тип потребител, трябва да бъдат идентифицирани с помощта на микрочип, който може да се чете от
четящо устройство, съвместимо с технология HDX или FDX-В (15 -цифрен микрочип), когато
микрочипът не е съвместим с посочената технология, потребителят трябва да осигури необходимите
средства за четенето му. Номерът на микрочипа ще бъде регистриран в CIS. В случай, че домашният
любимец има няколко микрочипа, те трябва да бъдат регистрирани в CIS.
7.1.4 Че животното е преминало клиничен преглед и че по време на извършването му не е показало
признаци на инфекциозни, трансмисивни или паразитни заболявания, и не е показало скорошни рани, с
конци или наранявания в острата фаза . В случай на бременни животни, трябва да се посочи
приблизителното им време на бременност и ветеринарното мнение за тяхната жизнеспособност и
годност при прехвърляне.
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7.1.5 Че животното е получило вътрешно и външно обезпаразитяване в съответствие с изискванията на
страната по местоназначение, с продукти, които са надлежно разрешени в Колумбия, като се посочват
името на продукта, регистрацията на ICA, партидния номер, активния агент и дата на приложение на
същата.
7.1.6 Че животното е в подходящо за транспортиране здравословно състояние.
7.2 Настояща актуална ваксинационна сертификация според вида и възрастта на животното, което
отговаря на плана за ваксинация, изискван от държавата по местоназначение, като се посочва името на
продукта, партидния номер, датата на приложение и датата на реваксинацията или валидността.
ПАРАГРАФ 1. Всички кучета или котки, които напускат страната, трябва да бъдат с действащи
ваксини, прилагани в сроковете, изисквани от здравните органи на страната на местоназначението, и
трябва да бъдат спазени сроковете, определени за тяхното активиране след прилагането им.
ПАРАГРАФ 2. Изходният CIS може да бъде издаден, когато не са изпълнени всички здравни
изисквания, стига потребителят да представи разрешение от компетентния здравен орган на държавата
по местоназначение, с неотдавнашна дата на издаване, което позволява влизането на животното при
тези условия.
ЧЛЕН 8. ПРОВЕРКА В PAPF НА СТРАНАТА ЗА ИЗВЕЖДАНЕТО НА ЖИВОТНИ. ICA ще
извърши документален преглед и физическа проверка в граничния пункт (PAPF), за да установи
съответствието с изискванията, установени в член 7 от настоящата резолюция, и здравословното
състояние на домашните любимци в съответствие с установеното от страната по местоназначение.
За да се извърши горният процес, трябва да се представи доказателство за плащане на текущата ставка,
установена от ICA за проверка и издаване на CIS.
Ако документалният преглед и физическата проверка на домашните животни са задоволителни,
служителят на ICA ще пристъпи към издаване на CIS с решение за износ, което ще бъде валидно до пет
(5) календарни дни от датата на издаване.
Когато документалният преглед и/или физическият преглед на животните не са задоволителни,
искането ще бъде отхвърлено, без да се засяга възможността потребителят да подаде ново искане за
сертификат за здравна инспекция.
ПАРАГРАФ. За връщането на домашни любимци в тяхната държава на произход, които са влезли в
Колумбия от държава членка на CAN, за период, не по-дълъг от тридесет (30) календарни дни,
изходният CIS няма да бъде издаден и тяхното излизане ще бъде разрешено със здравен сертификат на
страната на произход, стига животното да е било при същите санитарни условия, при които е влязло.
ЧЛЕН 9. ТРАНЗИТ НА ЖИВОТНИ. При влизане в страната на кучета и котки за транзитно
преминаване, заинтересованата страна трябва да представи на служителя на ICA, намиращ се в PAPF,
здравния сертификат, издаден от официалната ветеринарна служба на страната на произход, като
посочва държавата на крайната дестинация. ICA ще продължи да разрешава транзита, като заверява
здравния сертификат с официален подпис и печат.
За напускането на споменатите животни от националната територия няма да се изисква издаването на
CIS, те ще пътуват с придружаващата документация на страната на произход и одобрението на ICA.
ПАРАГРАФ 1 Максималната продължителност на транзитно преминаване на куче или котка не може
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да надвишава три (3) дни от влизането им в страната, в противен случай потребителят трябва да спазва
здравните изисквания, установени в член 7 от настоящата резолюция, и да предостави съответния CIS за
износ.
ЧЛЕН 10. - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. Санитарните мерки, установени от ветеринарния медицински инспектор на
ICA за карантина на животните в пункта за инспекция за влизане и излизане на животните, ще бъдат
задължителни и под отговорността на всички лица, физически или юридически, съгласно публичното
или частното право, които участват или се намесват в внос, износ, реекспорт, международен транзит
и/или карантинни процедури след влизане.
ЧЛЕН 11. САНКЦИИ. Неспазването на която и да е от разпоредбите, установени в настоящата
резолюция, ще бъде санкционирано в съответствие с разпоредбите на членове 156 и 157 от Закон 1955
от 2019 г., без да се засягат граждански и наказателни действия, които могат да възникнат.
ЧЛЕН 12. ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ. Служителите на ICA при упражняване на инспекциите, надзора и
контрола, извършени по силата на настоящата резолюция, ще имат характера на инспектори на
санитарна полиция, ще се ползват от подкрепата и защитата на гражданските и военните власти за
изпълнение на техните функции, в съответствие с разпоредбите на единствения параграф на член 65 от
Закон 101 от 1993 г. или този, който го модифицира или замества.
ЧЛЕН 13. ВАЛИДНОСТ. Настоящата резолюция влиза в сила един месец след публикуването й в
Официален вестник и отменя Резолюция 2656 от 13 юни 2019 г. и параграфи 3 и 4 от член 5 от
Резолюция 3336 от 2004 г.
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