Неофициален превод от арабски език

Стр. 8/14
Въз основа на разпоредбите на Чл. (118) от Ветеринарната наредба № 84 от 1937 г. за
регламентиране на процедурите и условията за внос на живи животни, постановихме следните
инструкции:
Номер 1 от 2010 година
Инструкции
за регламентиране на процедурите и условията за внос на живи животни
Член (1)
Първо: Желаещият да внесе живи животни следва да подаде официално заявление до
Министерството на земеделието, включващо:
1. Вид и пол на животното, необходимия брой животни, които желае да бъдат внесени и
тяхното тегло, било с цел за отглеждане или за клане.
2. Страна на произход.
3. Определяне на начина на транспортиране, пункта на товарене, страната на произход, а така
също времето и датата, дестинацията и маршрута от страната на произход до Република Ирак.
Второ: Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Разрешително за поле, станция или проект.
2. Удостоверение на търговската палата или за вноса и износа.
3. Адресна карта или продоволствена карта.
4. Удостоверение за гражданско състояние и свидетелство на иракско гражданство.
5. Паспорт на заявителя не притежаващ иракско гражданство.
6. Ясен ангажимент по отношение на внасяните овце и едрия рогат добитък за клане в
кланиците, определени от компетентния орган (Министерство на земеделието), животните за
кастрация трябва да бъдат най-малко един месец преди товаренето кастрирани, като се
използва методът на смачкване ( Crush method).
Трето: При пристигане на живите животни на граничния пункт, вносителят представя
следните документи:
1. Сертификат за произход, заверен от посолството или иракското консулство в страната на
произход и от Министерството на външните работи на Република Ирак.
2. Международен здравен ветеринарен сертификат на страната на произход, заверен от
посолството или иракското консулство в страната на произход и от Министерството на
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външните работи на Република Ирак. (В него се вписва, че животните не боледуват от
инфекциозни заболявания, сепсис и болестта „луда крава“).
3. Всички документи за ветеринарните прегледи, превантивните ваксинации, които са
направени на животните в страната на произход преди товаренето.
4. Сертификат, че внасяните животни не са радиоактивни, одобрен от страната износител,
както и не са използвани хормони и стимулатори на растежа.
Член ( 2 )
Държавната ветеринарна фирма изпълнява следните задачи:
Първо: Одобрява произхода на извършения внос, който приеме за подходящ, като се базира на
разпоредбите и специалните технически доклади при изследване на епидемичните случаи в
света, публикувани от Световната организация за здраве на животните (OIE).
Второ: Определяне на срока, за който внесените живи животни подлежат на ветеринарна
карантина и контрол, през който следва да се представи технически доклад за всяко
извънредно положение, базирайки се на труповете на загиналите животни и изпращане на
проби до оторизирана специализирана лаборатория, но страната-вносител поема разноските
по фуража, поливане, управление и защита на животните по време на карантината.
Трето: Определяне на видовете ваксини и предлагане на лечение на внесените животни по
време на ветеринарната карантина.
Четвърто: Получаване на съгласието на компетентния орган за унищожаване на какъвто и да е
брой внесени животни (без компенсация за вносителя), за които е потвърдено тяхното
заразяване с опасни инфекциозни болести или влияещи на общото здраве в периода на
ветеринарната карантина.
Пето: За товарите или за инвеститора трябва да се изгради приемен пункт, като държавната
ветеринарна фирма следва да упражнява здравен контрол и изготвя ежедневен доклад за това.
Член (3)
Първо: Държавната фирма по животновъдство определя условията и спецификациите, които
трябва са се осигурят за внесените живи животни с цел отглеждане, отчитайки вида и пола на
животното, генетичните особености, прираст, особеностите на преработка, репродуктивната
ефективност и процент на раждаемост.
Второ: Държавната фирма по животновъдство и държавната ветеринарна фирма прилагат
условията, които трябва да се осигурят при вноса на живи животни, предназначени за клане,
които се предвиждат по закон и инструкциите, постановени в тази връзка.
Член (4)
Забранява се вносът на диви животни по каквато и да е причина.
Член (5)
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Забранява се вносът на биволи и на овце (женски или мъжки), с цел отглеждане, докато не
бъде извършен ДНК профил (DNA profiling) на място.
Член (6)
Министерството на земеделието забранява отглеждането на внесени животни в Ирак при
поява на болестни симптоми на каквато и да е заразна болест, спомената в справочника на
Световната организация за здраве на животните (OIE) дори и след освобождаване от
карантината на целия или на част от 60-дневния период от влизането им в Ирак, след
уведомяване на Министерството на търговията.
Член (7)
Министерството на земеделието възлага на своите специализирани управления да поемат
прекия контрол на внесените животни по места и представяне на ежедневни технически
доклади за здравословното състояние на тези животни, както и вписване на информация за тях
в регистъра, воден от управление „Ветеринарен санитарен контрол“, натоварен с изпълнение
на тази дейност.
Член (8)
Граничните пунктове имат задължението да предадат животните и да ги поставят под
карантина съгласно правилата и условията, посочени в договорите за внос на живи животни за
отглеждане до изпълнение на необходимите за това условия.
Член (9)
Внесените животни подлежат на следните превантивни мерки:
Първо: Ваксиниране на всички животни за отглеждане с ваксина за борба с външни и
вътрешни паразити преди тяхното товарене и преди получаване на разрешението за влизане на
територията на Ирак.
Второ: Ваксиниране на всички животни за отглеждане с необходимите инактивирани (убити)
ваксини и такива, предназначени за крави.
1. Ваксина срещу хеморагична кръв и ваксина срещу антракс.
2. Ваксина срещу шап за породи, който не са регистрирани в Ирак.
Трето: Дози за внесените юници, наречени Cage magnet, а така също и даване на
дългодействащо успокоително и антибиотик.
Член (10)
Министерството на земеделието има право да откаже партида в случай, че има каквото и да е
нарушаване на техническите и санитарни условия и без компенсация.
Член (11)
Внесените живи животни за клане, подлежат на 48 (четиридесет и осем) часова карантина, а
животните за отглеждане на 21-30 (двадесет и един до тридесет ) дневна карантина.
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Член (12)
Инструкции № 56 от 1982 г. са невалидни.
Член (13)
Тези инструкции влизат в сила от датата на тяхното публикуване в държавен вестник.
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