УСЛОВИЯ ЗА ВНОС НА ПТИЧЕ МЕСО И ПРОДУКТИ ОТ ПТИЧЕ МЕСО В
СУЛТАНАТ ОМАН
Цялата пратка трябва да бъде придружена от следните оригинални сертификати
1. Ветеринарен сертификат;
2. Сертификат за произход, издаден от държавните органи на страните износителки;
3. Халал сертификат (месо, домашни птици и продукти от тях), издаден от компетентния
ислямския център. Всички изброени по-горе сертификати трябва да бъдат заверени от
посолството на Султаната на Оман, или на която и да е от страните членки на Съвета за
сътрудничество на арабските страни от Персийския залив (GCC).*
Вносителят трябва да кандидатства за разрешително преди заминаването на пратката
Министерството на земеделието има право да:
1. Налага всякакво допълнително условие;
2. Определи пристанището на влизане на пратката;
3. Да откаже или да отмени издаденото разрешение:
- като по този начин да се предотврати влизането на инфекциозни и заразни болести, както и
радиационно, химическо и друг вид замърсяване.
- Пратката трябва да се транспортира директно от държавата-износител до Султаната на
Оман без транзитно преминаване през трета страна, а в случаите, когато не е възможно
ветеринарният компетентен орган трябва да разреши за транспортиране през трета страна;
- Всяко пиле трябва да бъде опаковано в подходяща опаковка, например полиетиленова с
етикет, показващ датата на клането и че този продукт е заклан според ислямския закон;
- Пратката трябва да се транспортира в контейнери, които поддържат температурата,
влажността и други условия, необходими за защита на пратка от влошаване на качеството.
• ПРИ ПРИСТИГАНЕТО
- Пратката ще бъде подложена на инспекция и карантинна процедура от служителите по
ветеринарна карантина в пристанището на влизане
- Издаването разрешително за освобождаване ще се осъществи след като ветеринарния орган
се е уверил, че пратката е свободна от инфекции и заразни болести и е годна за консумация
от човека и че всички необходими придружаващи сертификати и документи са в
съответствие с изискванията.
ЗДРАВНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС СЛЕДВА
ДА УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
Птиците, от които е получено месото и месните продукти, са от стопанства под надзора на
ветеринарния орган на държавата-износител.
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- Месото и месните продукти трябва да бъдат получени от птици, заклани в кланица и
обработени в преработвателни предприятия под надзора на ветеринарен орган на държаватаизносител
- Проверката на пратката от официалния ветеринарен лекар преди изпращането й е
установила, че:
1. Тя е годни за консумация от човека и е здравословна;
2. Отговаря на всички естествени здравословни изисквания, не е развалена по какъвто и да е
начин, свободна е от вредни вещества и не се надвишават допустимите количества на
остатъци от лекарства, пестициди или хормони в съответствие с препоръките на Codex
Alimentarius.
3. Съвместима е със същото ниво на стандарт, действащ в страната-износител.
- Птичето месо и месни продукти трябва да бъдат получени от птици, които са заклани
според ислямския закон под надзора на компетентен ислямски център.
- На птиците, от които са получени месните продукти не са давани за храна месокостно
брашно, както и пръжки, добити от животни.
- Пратката от месо и месни продукти идва от птици, които са били отглеждани в страна, зона
или ферма, свободни от птичи грип или Нюкясълска болест, от излюпването им или са
пребивавали поне за последните 21 дни, преди да са заклани в одобрена кланица в страна,
зона или предприятие свободни от птичи грип и Нюкясълска болест. Подложени на
предкланичен и следкланичен преглед в съответствие с Кодекса за здравето на сухоземните
на животните и не са установени някакви признаци, предполагащи наличие на птичи грип
или Нюкясълска болест.
- Птиците, от които е получено месото и месните продукти, са свободни от всякакви заразни
и инфекциозни заболявания, като никоя птиците не показала признаци или симптоми на
заразни и инфекциозни заболявания по време на пред и след кланичната инспекция.
- Пратката е транспортирана в превозно средство, което е почистено и дезинфекцирано
преди пратката да бъде натоварена, директно от одобреното предприятие на произход до
точката на отпътуване, без да влизат в контакт с други продукти, които не отговарят на
необходимите условия за износ.
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