РЕПУБЛИКА ПАНА МА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛ НА ЗООНОЗИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС НА МАЛКИ ЖИВОТНИ В СТРАНАТА

I. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСИМИ КЪМ ВСИЧКИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
A. Сертификат за добро здраве за износ на малки животни, издаден от здравния орган
от страната на произход. Трябва да удостовери, че домашният любимец е здрав и че
ваксината срещу бяс е с валидна дата при кучета/котки на възраст над 4 месеца.
Б. Сертификатът за добро здраве за износ на малки животни трябва да има “Апостил”
или да е заверен от Консулството на Панама и да е с валидна дата.
II. ДОКУМЕНТАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОМАШНА КАРАНТИНА
1. Да се уведоми три (3) дни преди пристигането на домашния любимец в
страната, попълвайки формуляр "Заявка за домашна карантина", който може
да се изтегли от: www.minsa.gob.pa
2. При пристигане, документите на домашния любимец трябва да бъдат
предоставени на ветеринарния лекар от Службата за контрол на зоонозите, който
ги удостоверява.
3. Ако собственикът отговаря на изискванията, животното(ите) ще бъде върнато на
неговия собственик. Ако не отговаря, домашният любимец ще бъде върнат
обратно в страната на произход с помощта на авиокомпанията, използвана при
пристигането в Панама
4. Цената на престоя под карантина е 130.00$ (сто и тридесет долара) за едно
животно и се плаща в брой.
Внимание относно графика: Работно време на службата е от 8:00 ч. до 23:00 ч., от
понеделник до петък. Домашни любимци, които пристигат по време на почивните
дни или празници ще останат в помещенията на летището, предназначени за това.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ N° 1132 от 20 август 1970 г., което установява Националната
карантина за малки животни и установява изискванията за внос на малки животни
(кучета и котки) в страната.
2. Министерска РЕЗОЛЮЦИЯ №. 183 от 20 август, 2001 г., с която се разрешава
домашната карантина за малки животни, чиито документи са редовни.
За повече информация посетете нашия сайт: www.minsa.gob.pa или се свържете по факс:
(507) 238 – 3855 или (507) 238 - 4059, или на имейл cam@minsa.gob.pa или в офисите,
намиращи се в сградата на Държавната служба на Международното летище в Токумен.
Последна актуализация: март 2013 г.

