Неофициален превод!
Одобрен със заповед Ü-12 от 16 Май 2018 на Република Азербайджан
Агенция по безопасност на храните
Ветеринарни изисквания за внос на месо и месни продукти в Република Азербайджан
Допуска се внос на месо и месни продукти в Азербайджан, произведени след клане и
преработка на здрави животни в месопреработвателни предприятия, които имат разрешение
от държавната ветеринарна служба на страната да предлагат продукти за износ и които са под
постоянен надзор от държавната ветеринарна служба.
Животните, които ще бъдат внесени в Азербайджанска република, подлежат на ветеринарна
предкланична инспекция, а кланичните трупове и органи - на ветеринарно-санитарен преглед
след клане, извършен от държавната ветеринарна служба на страната-износител. Трябва да се
потвърди, че месото е годно за консумация от човека.
Кланичните трупове (половинки, четвъртинки) трябва да имат ясен печат на държавния
ветеринарен контрол с указание на името или номера на медодобивното предприятие
(хладилна кланица), където са заклани животните. Опакованото месо трябва да има
маркировка (ветеринарен печат) върху опаковката или полу-опаковката. Напечатаният етикет
трябва да бъде залепен върху опаковката, така че разпечатването на опаковката да бъде
невъзможно без увреждане на целостта на етикета.
Месото и месните продукти трябва да са произведени след клане на здрави животни, които
произхождат от държави, административните територии, в които не са регистрирани следните
заразни болести по животните:
A) за всички животински видове:
 Африканска чума по свинете (АЧС) – през последните 3 години на територията на
страната;
 шап - през последните 12 месеца на територията на страната;
B) говеда:
 спонгиформна енцефалопатия по говедата и скрейпи по овцете - на територията на
страната в съответствие с изискванията на „Кода за здраве на сухоземни животни“ на
OIE;
 чума по говедата, заразна плевропневмония, везикулозен стоматит, чума по дребните
преживни животни - през последните 12 месеца на територията на страната;
 туберколоза, бруцелоза, левкоза – през последните 6 месеца на територията на
фермата;
 антракс, емфизематозен карбункул (gangraena emphysematosa) – през последните 20
дни на територията на фермата;
C) овце и кози:
 спонгиформна енцефалопатия по говедата и скрейпи по овцете - на територията на
страната в съответствие с изискванията на „Кода за здраве на сухоземни животни“ на
OIE;
 син език, чума по говедата, заразна плевропневмония, чума по дребните преживни
животни - през последните 12 месеца на територията на страната;
 аденоматоза, Maedi-Visna, артрит-енцефалит по козите – през последните 3 години на
територията на фермата;
 шарка по овцете и козите - през последните 12 месеца на територията на фермата;
 туберколоза, бруцелоза – през последните 6 месеца на територията на фермата;
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 антракс – през последните 20 дни на територията на фермата;
D) свине:
 везикулозна болест по свинете - през последните 12 месеца на територията на
страната;
 класическа чума по свинете, болест на Ауески, ентеровирусен енцефаломиелит – през
последните 12 месеца на административната територия;
 трихинелоза – през последните 3 години на територията на фермата;
 репродуктивен и респираторен синдром при свинете – през последните 12 месеца на
територията на фермата;
 антракс и червенка по свинете - през последните 20 дни на територията на фермата.
Всички кланични трупове трябва да бъдат изследвани за трихинелоза с отрицателен
резултат. Черва и продукти от преживни животни не са използвани при производството на
говеждо и овнешко. Месото и месните продукти са получени от животни, които не са хранени
с фуражи, съдържащи суровини, произхождащи при използване на методи на генно
инженерство или други генно модифицирани суровини.
Не е разрешен внос в Република Азербайджан на следните меса и месни продукти:
 имащи промени,установени при ветеринарно-санитарния следкланичен преглед,
съмнителни за шап, чума по говедата, анаеробни инфекции, туберкулоза, левкоза и
други инфекциозни заболявания, засегнати от хелминти (цистецеркоза, трихинелоза,
саркоспоридиоза, онкодериоза, ехинококоза и др.), както и при отравяне с различни
вещества;
 подложени на размразяване по време на съхранение;
 имащи признаци на разваляне;
 с температура в дълбочина на мускула при костите не по-висока от минус 8 градуса по
Целзий за замразено месо и не по-висока от плюс 4 градуса по Целзий за охладено
месо;
 с остатъци от вътрешности, кръвоизливи в тъканите, неотстранени абсцеси, с ларви
(gadfly), с остатъчи от серозни обвивки и отстранени лимфни възли, с механични
примеси, а също и с необичаен за месо цвят, мирис (на риба, лекарства, билки и др.);
 съдържащи консерванти;
 заразени със салмонела или причинители на други бактериални инфекции;
 обработени с оцветяващи вещества, йонизиращи и ултравиолетови лъчи;
 получени от клане на животни, които са били изложени на въздействието на
естествени или синтетични естрогени, хормонални вещества, тиреостатични
препарати, антибиотици, пестициди и други лекарствени средства, инжектирани
директно преди клане на по-късна дата, от тази, препоръчана от инструкциите за
тяхното приложение.
Микробиологичните, химико-токсикологичните и радиологичните показатели на месото
трябва да отговарят на ветеринарно–санитарните правила и изисквания, действащи в
Република Азербайджан. Опаковката и опаковъчният материал трябва да бъдат за еднократна
употреба и да отговарят на хигиенните изисквания. Превозните средства се обработват и
подготвят в съответствие с обичайните разпоредби на страната- износител.
Изпълнението на условията, посочени в настоящите изисквания, следва да бъде напълно
удостоверено от ветеринарния сертификат, подписан от държавния ветеринарен лекар на
страната-износител. Изпращането на месо и месни продукти до Република Азербайджан е
възможно само след получаване на разрешение от вносителя, предоставено от Агенцията по
безопасност на храните на Република Азербайджан.
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