Неофициален превод!
ПРОЦЕДУРА ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ В ШРИ ЛАНКА
1. Заявление
Кандидатът трябва да подаде онлайн заявление, използвайки Формуляр „FO/VRA/01“, до
генералния директор на Службата по животновъдство и здраве на животните (Контакти: 0094
81 2388120 Ext 263/260), 14 дни преди планираната дата на внос.
2. Здравни сертификати
Здравните изисквания за вноса на кучета и котки в Шри Ланка са, както следва.
2.1. Кучета
2.1.1. Международен ветеринарен здравен сертификат
Издаден е от държавната ветеринарна служба в държавата-износител, удостоверяващ:
1. Идентичността на кучето с номера на микрочипа.
2. Кучето е отглеждано в държавата-износител от раждането или за шест (6) месечен период
непосредствено преди износа за Шри Ланка;
3. Към момента на изпращането е установено, че животното е без признаци на инфекциозни и
заразни заболявания;
4. Животното не е било в контакт с животни, показващи клинични признаци на някакво
инфекциозно или заразно заболяване, включително болест на Ауески, филариоза,
лептоспироза, бяс, гана, инфекциозен хепатит, парвовироза при кучетата, и дерматомикоза за
период от минимум три (3) месеца непосредствено преди отпътуването;
5. Страната износител на животното е свободна от бяс. Ако не е, произходът на животното да
е от зона, свободна от карантинни ограничения за бяс и не е в радиус от 25 км от най-близкия
известен случай на бяс през период от минимум шест (6) месеца непосредствено преди
отпътуването;
2.1.2. Резултати от кръвни тестове
1. Отрицателни резултати от тест за дирофилария (Dirofilariaimmitis) с тест (ELISA/PCR//
Knott‘s), направен 30 дни преди отпътуването. Ако не са направени изследвания, статутът на
свободна от заболяването държава се удостоверява от държавен ветеринарен лекар.
2. Отрицателни резултати от тестове за кръвни паразити, включително Babesiosis и
Leishmaniasis.
2.1.3. Информация за ваксинациите
1. Срещу бяс е използвана ваксина, отговаряща на стандарта за ефективност, зададен от
Световната здравна организация (СЗО), не по-рано от тридесет (30) дни и не повече от шест
(6) месеца непосредствено преди отпътуването; В случай на кученца на възраст под три (3)
 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

страница 2 от 3

месеца, майката на животното е ваксинирана не по-рано от (30) дни, но не повече от шест (6)
месеца преди раждането на това животно;
2. Животното е ваксинирано срещу гана, инфекциозен хепатит, лептоспироза, парвовироза при
кучетата, използвайки одобрени ваксини, не по-малко от двадесет и един (21) дни и не повече
от четири (4) месеца непосредствено преди отпътуването;
2.1.4. Информация за третиране срещу паразити
1. Животното е било обработено, в рамките на седем (7) дни преди изпращането, с
широкоспектърен антихелминт, ефективен да елиминира вътрешните хелминти на кучето.
2. Животното е било третирано срещу външни паразити в рамките на седем (7) дни
непосредствено преди изпращането с помощта на надежден продукт.
2.2. Котки
2.2.1. Международен ветеринарен здравен сертификат, издаден от държавния ветеринарен
орган в държавата - износител, удостоверяващ:
1. Идентичността на котка с номера на микрочипа.
2. Котката е клинично здрава, без признаци на инфекциозни и заразни заболявания и без
наранявания в момента на изпращане.
3. Котката не е била в контакт с животно, показващо клинични признаци на инфекциозно или
заразно заболяване, включително бяс, болест на Ауески, филариоза, лептоспироза за период от
минимум три (3) месеца непосредствено преди отпътуването;
2.2.2. Резултати от кръвен тест
1. Отрицателни резултати за дирофилария (Dirofilariaimmitis) с тест (ELISA/PCR//Knott),
направен 30 дни преди отпътуването Ако не са направени изследвания, статутът на свободна
от заболяването държава се удостоверява от държавен ветеринарен лекар.
2.2.3. Информация за ваксинациите
1. Котката е ваксинирана с одобрена ваксина срещу котешка панлевкопения и бяс, не по-рано
от 30 дни и не повече от 6 месеца преди заминаването
2.2.4. Информация за третиране срещу паразити
1. Котката е третирана срещу чревни паразити, като за целта е използван надежден
широкоспектърен антихелминт, както и за външни паразити, в рамките на седем (7) дни
непосредствено преди изпращането.
3. Издаване на разрешителни
Разрешение за внос се издава след надлежно попълнено заявление, изпратено заедно с
горепосочените заверени здравни сертификати като прикачени файлове. Разрешението се
издава безплатно и е валидно за 45 дни от датата на издаване.
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4. Карантинна инспекция
 След пристигане на животните, вносителят следва да препрати оригиналите на
международните ветеринарни сертификати, отговарящи на изискванията, посочени в раздел 2
на настоящия документ, на служителя по карантина на животните на летище Катунаяке
(Katunayake Airport);
Моля, обадете се на 011 2263950, 011 2263952 или 011 2253430 и информирайте за
пристигането на Вашия домашен любимец.
 Внесените кучета/котки се подлагат на карантинна проверка на летището. Ще бъдат
взети проби за изследване; при изследването, ако животното даде положителен резултат за
кръвни паразити, подлежи на унищожаване или реекспорт, след решение на служителя по
карантина на животните.
 Внесените кучета/котки ще бъдат подложени на карантина след износ или задържани за
период от тридесет дни (30) в „помещение на собствениците“. За тази цел вносителят трябва
да подпише Споразумение за карантинен надзор със служителя по карантина на животните,
Катунаяке, по време на вноса.
 В Споразумението за карантинен надзор трябва да бъде посочено точното
местоположение; адрес и телефонен номер на помещенията, в които ще се държат внесените
кучета/котки
5. Всички мигранти/Вносители, които внасят домашни любимци (кучета и котки), трябва да
получат лиценз за контрол върху вноса (ICL) от генералния контролер (тел: 011 2324386) на
отдела за контрол на вноса и износа (тел: 011 2326774; факс: 011 2328486; Email:
deptimpt@sltnet.lk web: www.imexport.gov.lk )
Източник:
http://www.daph.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=126&la
ng=en#procedure-for-importation-of-dogs-and-cats-into-sri-lanka
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