Неофициален превод
РЕЗОЛЮЦИЯ 0150
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА
ФИТОСАНИТАРНО И ЗООСАНИТАРНО РЕГУЛИРАНЕ КОНТРОЛ

РЕШИ
Член 1.- Установяване на процедурата и здравните изисквания за влизане и излизане от Еквадор
на традиционни домашни любимци, както и на други видове, определени като нетрадиционни
домашни любимци.
Член 2. Разпоредбите, установени в тази резолюция, ще бъдат приложими за всички физически
или юридически лица, които желаят да влязат или напуснат Еквадор с традиционни домашни
любимци, както и с нетрадиционни домашни любимци.
Член 3.-За целите на тази резолюция се установяват следните определения:
а) Традиционни домашни любимци. - Отнася се за домашни кучета (Cannis familiis) и котки
(Felis catus).
б) Нетрадиционни домашни любимци. – Това са животински видове, различни от кучета
и котки, които се отглеждат като домашни любимци, които не се считат за животни за
хранителни цели, които се определят чрез списък на уебсайта на Еквадор.
в) Животни за хранителни цели. - Животни за клане се считат видовете домашни животни,
които са предназначени за консумация от човека, от които за прилагането на този стандарт
се считат говеда, свине, овце, кози, камили и домашни птици.
Член 4.- Всяко физическо или юридическо лице, желаещо да влезе в Еквадор с традиционни
домашни любимци, както и с нетрадиционни животни, трябва да спазва следните санитарни
изисквания:
1. Да представи зоосанитарния сертификат за износ, издаден или заверен от официалната
ветеринарна служба на държавата на произход с дата на издаване не по-рано от десет (10)
календарни дни преди влизането на животните в Еквадор, който трябва да бъде представен
на испански или английски и който да удостоверява следната информация:
а) В случай на традиционни домашни любимци, те трябва да са на възраст над 3 месеца
и да бъдат идентифицирани по име, с татуировка или микрочип, а в случай на
нетрадиционни домашни любимци трябва да се използва метод за окончателна
идентификация.
б) Вид, порода, пол, възраст, цвят на козината.
в) че животното е било подложено на клиничен преглед от ветеринарен лекар в рамките
на 10 дни преди пътуването и че към момента на пътуването е установено, че няма
симптоми и/или признаци на инфекциозни, заразни, паразитни заболявания, както и
наличието на зарастващи рани.
г) че животното е било подложено на вътрешно и външно третиране срещу паразити в
рамките на двадесет и един (21) дни преди изпращането, с продукти, разрешени за
употреба в държавата на произход, като подробно се посочват името на продукта,
активната съставка и датата на прилагане.

2. Следните ваксини трябва да са приложени преди пристигането на животните в страната:
а) Куче:


Болест на Carre (гана)



Хепатит



Лептоспироза



Парвовироза



Бяс - Само за това заболяване, ако е първата ваксинация на животното при
влизането му в страната, трябва да са изминали най-малко четиринадесет (14)
дни от деня на прилагане на ваксината.

б) Котка:
 Котешка панлевкопения
 Котешки вирусен ринотрахеит
 Котешки калицивирус
 Бяс.- Само за това заболяване, в случай че е първа ваксинация на животното
при влизането му в страната, трябва да са изминали най-малко четиринадесет
(14) дни от деня на прилагане на ваксината.
В случай, че една от ваксините, описани в предишните редове, не е одобрена за прилагане в
държавата на произход, това трябва да бъде посочено подробно в зоосанитарния сертификат за
износ и потребителят трябва да го приложи по време на престоя си в Еквадор.
Член 8.- Всяко физическо или юридическо лице, което се интересува от влизане или напускане на
Еквадор с традиционни домашни любимци, трябва да получи съответно зоосанитарно разрешение
за внос или зоосанитарен сертификат за износ, в съответствие с протокола за здравни изисквания,
установен и одобрен от ветеринарната служба на държавата на произход или на местоназначение
на животните, които ще бъдат публикувани на сайта на Агенцията, освен това трябва да отговарят
на параметрите, установени от Министерството на околната среда на Еквадор.
Член 9.- Валидността на зоосанитарните сертификати за износ на домашни любимци е 10 дни, но
документът може да се използва за връщане на животните в страната 30 дни от издаването му. В
случай че се надвишат тридесет дни (30) дни, животните трябва да отговарят на нормалната
процедура за влизане в страната. (при износ от Еквадор и връщане обратно в Еквадор)
Член 10.- Зоосанитарните разрешителни за внос са валидни деветдесет (90) дни от издаването им
и подлежат на проверка за спазването на санитарните изисквания при при влизане в страната.
Член 11.- В случай на домашни любимци, които пристигат в страната и нямат Зоосанитарен
сертификат за износ, но имат поне ветеринарно-санитарен сертификат или действащ сертификат
за ваксинация, ще се извърши санитарната инспекция от ветеринарен лекар на Еквадор, който
може да нареди тяхното връщане обратно или поставяне под карантина на адреса, където ще се
проверява изпълнението на зоосанитарните изисквания на Еквадор за влизане на домашни
любимци.
Член 12.- Заявлението за издаване на зоосанитарно разрешение за внос на домашни любимци се
извършва от инспектора на Агенцията чрез компютърната система, определена от Агенцията, като
процедурата ще се извършва физически само в случай на невъзможност за извършване чрез
компютърната система и/или с разрешение на Дирекцията по зоосанитарна сертификация.
Член 14.- В случай, че е необходимо да се установи ново здравно изискване за внос или износ на
домашни любимци, то ще се основава на технически анализ, извършен от Агенцията.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Първо. - Собствениците, притежателите или придружителите на традиционни и нетрадиционни
домашни любимци трябва да спазват процедурите и здравните изисквания, определени в
настоящата резолюция.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Първо. – Агенцията за фитосанитарно и зоосанитарно регулиране и контрол ще адаптира своята
компютърна система за издаване на зоосанитарно разрешение за внос и сертификат за
зоосанитарен износ за традиционни и нетрадиционни домашни любимци, като инструмент за
предоставяне на удобства на потребителите в определен период не по-дълъг от 180 дни.
Второ. - Агенцията ще установи процес на обучение и създаване на каталог на ветеринарни лекари
за издаване на здравен сертификат за традиционни и нетрадиционни домашни любимци в срок не
по-дълъг от 120 дни от издаването на този стандарт, до момента, в който ще се извършва чрез
здравния сертификат, издаден от частни ветеринарни лекари.
Трето. - Традиционните или нетрадиционните домашни любимци ще могат да бъдат внесени или
изнесени съгласно действащата процедура до 180 дни от издаването на този стандарт.

