
Зоосанитарни изисквания за внос 007-35-61-BGR-BGR 

Пратка: 

Кучета за домашни любимци, спорт и работа 

Изисквания: 

Когато влизате в Мексико с вашия домашен любимец, трябва да се свържете с 

официалния персонал на SADER/SENASICA, който ще го провери и ще изиска следните 

документи, които да гарантират здравословното му състояние, като например: 

- Регистрация на вашия домашен любимец в програмата за често пътуващи домашни 

любимци* или сертификат за добро здраве (издаден на бланка на ветеринарната клиника 

и който не надвишава 15 дни от датата на издаването му), и/или 

- Ваксинационна карта (б. пр. може би паспорт) (или еквивалентно) с името и адреса на 

собственика на домашния любимец 

Чрез тези документи ветеринарният лекар, който е прегледал вашия домашен любимец, 

трябва да удостовери 

а) че вашият домашен любимец е бил ваксиниран срещу бяс, като посочи датата 

на прилагане на ваксината (животните под 3 месечна възраст са освободени от това 

изискване) 

b) че в рамките на период не по-дълъг от шест месеца домашният любимец е бил 

третиран срещу вътрешни и външни паразити; 

c) че при клиничния преглед домашния любимец е бил здрав и свободен от 

външни паразити. 

2.- Официалният персонал на SADER/SENASICA може да поиска имейл акаунт, за да ви 

изпрати зоосанитарния сертификат за внос, след като сте спазили напълно този списък с 

изисквания за здравето на животните (HRZ) 

3. При представяне на здравен сертификат, издаден от здравния орган на страната на 

произход или изпращане, той трябва да бъде надлежно подписан от официален 

ветеринарен лекар, ако не се позовава на валидност, датата му на издаване не трябва да 

надвишава 15 дни 

4.- Ако нямате сертификат за добро здраве и/или ваксинационна карта за вашия домашен 

любимец, трябва да потърсите услугите на ветеринарен лекар по ваш избор, за да спазите 

разпоредбите на подраздели a), b) и c). 

Други изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при представяне на пратката на 

Службата за здравна инспекция на земеделските продукти (OISA):  

2.- В случай на липса на сертификат за добро здраве, официалният или помощният 

персонал на SADER/SENASICA могат, след оценка, да удостоверят доброто здраве на 

вашия домашен любимец, за да отговарят на разпоредбите на подраздел c). 

3.- Ако вашият домашен любимец е подложен на лечение за кожни лезии и/или инфекции 

като краста, дерматомикоза, дерматофилоза, алопеция или други подобни, трябва да 

представите на длъжностното лице или помощния персонал на SADER/SENASICA, 

информация за диагнозата и лечението на ветеринарния лекар, издадена от него на 

бланка и с номера на професионалния лиценз (или еквивалент). Към сертификата се 

прилага фотокопие на документа за самоличност. 



4.- Спазването на разпоредбите на настоящия документ не освобождава вносителя от 

представяне на документи, спазване на изискванията и/или процедурите, изисквани от 

други органи. 

5.- Изисквания за проверка при представяне на домашния любимец: 

Трябва да представите вашия домашен любимец в чисто средство за транспортиране. 

Официалният персонал на SADER/SENASICA ще отстрани за изхвърляне от конвейера 

постелките за еднократна употреба и/или подобни материали като пелени, вестници, 

стърготини, парцали или друго съдържание, както и играчки, сладки или други 

предмети, направени със съставки от говежди произход, които ги придружават вашия 

домашен любимец. Официалният или помощният персонал ще извърши дезинфекция 

със спрей на средството за транспортиране на вашия домашен любимец. Допуска се само 

балансираната хранителна дажба, определена за деня на пристигане.  

6.- Този HRZ се отнася само за домашни кучета (Canis lupus familiaris). 

* Ако пътувате редовно и вашият домашен любимец ви придружава, можете да поискате 

допускане до програмата за често пътуващи домашни любимци. За повече информация 

се свържете на следния номер: 59051000 вътрешен 53611, 54326 и 51020, (0155) 

43130154; 43130155 и 43130152. 

Одобрени входни пунктове: 

Всички OISA, CDMX (б. пр. Mexico City). 

  

 


