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Неофициален превод! 

 

Изисквания при внос в Бразилия/МЕРКОСУР на птици-домашни любимци 

НАРЕДБА No 241, 27 ЮЛИ 2021 ГОД  

Член 1 „Изискванията за здравеопазване на животните към държавите при внос на птици като 

домашни животни“, одобрени с Резолюция № 20/20 на MERCOSUR/GMC, под формата на приложение към 

настоящата наредба.  

Член 2 Настоящата наредба влиза в сила на 1 септември 2021 г.  

 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ПРИ ВНОС НА 

ДОМАШНИ ПТИЦИ 

 

ОБЩАТА ГРУПА НА ПАЗАРА решава:  

Член 1 - Одобрява „Изискванията за здравеопазване на животните на държавите-страни при вноса на 

птици като домашни любимци“, които са включени в приложение I, както и модела на Международния 

ветеринарен сертификат (CVI), който е включен в приложение II , които са част от настоящата резолюция.  

 
Приложение I 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ПРИ ВНОС НА ДОМАШНИ ПТИЦИ 

ГЛАВА I.  
 

СЕРТИФИКАЦИЯ  

Член 1 - Всеки внос на птици като домашни любимци трябва да се осъществява с Международен 

ветеринарен сертификат (CVI), издаден от Ветеринарния орган на страната-износител, който 

удостоверява спазването на ветеринарно-санитарните изисквания, съдържащи се в настоящата 

резолюция 

1.1. Сертификатът трябва да бъде предварително договорен между страната-износител и 

държавата- вносител в съответствие с разпоредбите на приложение II към настоящата резолюция  

1.2.Сертификатът трябва да бъде най -малко на езика на държавата-вносител.  

Член 2 – Сертификатът ще бъде валиден при влизане в държавата-вносител до десет (10) дни 

от датата на издаването му.  

Член 3 - Когато внесените животни принадлежат към видове, включени в приложенията към 

Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), 

отговорност на заинтересованата страна е да представи оригиналния документ на компетентните органи 

на държавата-вносител.  

Член 4 - Диагностичните изследвания и ваксинациите трябва да се извършват в съответствие с 

Ръководството за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за 

здравеопазване на животните (OIE) и изследванията да са извършени в официални лаборатории, 

акредитирани или признати от ветеринарния орган на страната-износител.  

Член 5 – Държавата-вносител, която спазва разпоредбите на съответните глави от Сухоземния 

кодекс на OIE и се счита за свободна или която има официална програма за превенция, контрол или 

ликвидиране на болестите, които засягат съответния вид, си запазва правото да поиска допълнителни 

мерки за смекчаване, с цел да се предотврати навлизането на тази болест в страната.  

Член 6 – Държавата-вносител и страната-износител могат да се споразумеят за други санитарни 

процедури за внос, които дават гаранции, еквивалентни или по-добри от предвидените в настоящата 

резолюция.  

Член 7 - За целите на тази резолюция терминът „място на произход“ се отнася до 

местоживеенето на птицата като домашен любимец в страната-износител, в което тя се държи изолирана, 

без възможност за пряк или косвен контакт с други птици, живеещи при различни санитарни условия или с 
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наличие на векторни насекоми, както и да бъдат представени за наблюдение през съответния период на 

карантина и подложени на диагностичните тестове и третирания, предвидени в настоящата резолюция, 

като стъпка предхождаща, изпратенето им до държавите от МЕРКОСУР.  

Член 8 - За целите на настоящата резолюция терминът "птици като придружаващи животни", 

наричани по-долу "птици", се отнася до птици, различни от домашни птици, от който и да е от 

съществуващите видове и видове, които се държат в плен по различни причини, с нетърговска цел до 5 

(пет) броя, и които са пребивавали от раждането или най-малко шестдесет (60) дни преди изпращането им 

до държавите от МЕРКОСУР под грижите собственика в дома му на произход. Птиците, предназначени за 

спорт, лов със соколи и биологичен контрол, се изключват.  

Член 9 - Собственикът на придружаващата птица трябва да представи декларация, в която 

заявява, че животното е пребивавало в мястото на произход през шестдесетте (60) дни непосредствено 

преди настоящия износ.  

ГЛАВА II  

Ветеринарно-санитарна информация 

Член 10 - Птиците трябва да са държани в изолация преди износа в мястото на произход за 

минимален период от двадесет и един (21) дни преди изпращането, под официален надзор, без да 

показват клинични признаци на заразни или паразитни болести, специфични за вида, които са били 

инспектирани в рамките на четиридесет и осем (48) часа преди заминаването от официален ветеринарен 

лекар или ветеринарен лекар, упълномощен от ветеринарния орган, без клинични данни за инфекциозни и 

паразитни заболявания.  

Член 11 - По отношение на инфлуенцата по птиците:  
 

11.1 Страната, зоната или компартамента, където се намира мястото на произход на птиците, 

трябва да е било свободно от птичи грип най-малко двадесет и един (21) дни преди датата на износа,  в 

съответствие с критериите, установени в кодекса на OIE, като това условие е било признато преди това от 

страната-вносител.  

В случай на зониране, трябва да има действаща „Официална система за ограничаване“ на 

инфлуенцата по птиците в съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на OIE, която да се 

прилага в случай на огнище на това заболяване. Тази система трябва предварително да бъде призната от 

страната-вносител; и  

11.2 Птиците, които ще бъдат изнасяни, не трябва да са били ваксинирани срещу инфлуенца по 
птиците; и  

11.3 Птиците трябва да бъдат подложени, в рамките на изолационния период преди износа, на 

отрицателен PCR тест или друг еквивалентен диагностичен протокол, предварително одобрен от 

държавата вносител, за да се изключи инфекция.  

11.4 По време на събирането на пробите, птиците трябва да бъдат свободни от всякакви 
признаци на заболяване.  

Член 12 - По отношение на Нюкасълската болест:  

12.1 Държавата, зоната или компартамента, където се намира мястото на произход на птиците, 

трябва да е било свободно от Нюкасълска болест поне двадесет и един (21) дни преди датата на износа, в 

съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на OIE, като това условие е било признато 

по-рано от държавата вносител. 

В случай на зониране, трябва да съществува „Официална система за ограничаване“ на 

Нюкасълска болест в съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на OIE, която да се 

прилага в случай на огнище на това заболяване. Тази система трябва предварително да бъде призната от 

страната вносител; и  

12.2 11.3 Птиците трябва да бъдат подложени, в рамките на изолационния период преди 

износа, на отрицателен PCR тест или друг еквивалентен диагностичен протокол, предварително одобрен 

от държавата вносител, за да се изключи инфекция; и  

12.3  Ако птиците са били ваксинирани срещу Нюкасълска болест, такава имунизация трябва да 

е извършена в съответствие с Ръководството на OIE за диагностични тестове и ваксини за сухоземни 

животни. Видът на ваксината, датата на ваксинация и възрастта на птиците по време на ваксинацията/ите, 
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с продукти, одобрени от компетентния орган и в съответствие с инструкциите на производителя, трябва да 

бъдат включени в сертификата.  

Член 13 - По отношение на птичи хламидиози:  

Птиците домашни любимци, предназначени за износ, трябва да преминат през период на 

изолация преди износа с третиране с антибиотици, одобрени от компетентния орган, ефективни срещу 

Chlamydophila psittaci според дозите и указанията, препоръчани от производителя.  

Член 14 - Птиците не трябва да се ваксинират през периода на изолация преди износа и трябва 

да бъдат третирани срещу вътрешни и външни паразити с продукти, одобрени от компетентния орган за 

въпросния вид. Сертификатът трябва да съдържа информация за активната съставка на използвания 

продукт, дата и дози.  

Член 15 - Птиците, които ще бъдат изнесени, трябва да бъдат изпратени без да са имали 

директен контакт с птици, отглеждани при различни санитарни условия, от мястото на произход до мястото 

на заминаване на страната-износител в подходящ контейнер употребяван за първи път или, който е бил 

почистен и дезинфекциран с продукти, одобрени от компетентния орган, като птиците трябва да имат 

достатъчно място, за да се осигури благосъстоянието им по време на пътуването до местоназначението 

си.  

Член 16 - Птиците трябва да бъдат инспектирани от служител от ветеринарния компетентен 

орган преди изпращането и не трябва да показват признаци на заразни болести.  

Глава III 

ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Член 17 - В случай на неспазване на разпоредбите на настоящата резолюция, ветеринарният 

орган на държавата-вносител може да приеме съответните мерки в съответствие с действащите 

разпоредби във всяка държава. 

АНЕКС II 

МОДЕЛ НА МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПТИЦИ ЗА 

СТРАНИ ОТ МЕРКОСУР  

Сертификат №: (Повторете номера на всички страници)  

N° do certificado: .............................. (Repetir o número em todas as páginas) 

 

* Ако е приложимо * Se corresponder  

 

I.Идентификация  

I. Identificação 

 

* Ако е приложимо * Se corresponder  

II. Произход II. Origem 

Държава износител: 
País Exportador: 

 

Име на ветеринарния орган: 
Nome da Autoridade Veterinária: 

 

Държава вносител:  
Estado Parte importador: 

 

Номер на разрешението за внос:* 
Número de Autorização da Importação:* 

 

Идентификация 
(пръстен/микрочип No.) 
Identificação (Anilha/ Microchips 
N°) 

Видове 
Espécie 

Цвят / други 
характеристики 
Cor / outras 
características 

Анатомична област на 
местоположението на микрочипа* 
Região anatómica de localização dos 
microchips* 
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IV. Информация за здравето на животните/IV. Informação Zoossanitária 

 

Долуподписаният официален ветеринарен лекар удостоверява, че:  

O veterinário oficial abaixo assinado, certifica que: 

1. Собственикът на птиците представи клетвена декларация, в която се посочва, че животното е 

останало в мястото на пребиваване през шестдесетте (60) дни непосредствено преди настоящия износ.  

O proprietário das aves apresentou uma declaração juramentada em que informa que o animal 

permaneceu em seu domicílio durante os sessenta (60) dias imediatos anteriores à presente 

exportação. 

2. Птиците са държани в изолация преди износа в дома на собственика им за период от 

двадесет и един (21) дни преди изпращането под официален надзор, без да показват клинични признаци 

на инфекциозно заразни или паразитни болести, специфични за вида, след като е бил инспектирани в 

рамките на четиридесет и осем (48) часа преди качването от официален ветеринарен лекар или 

ветеринарен лекар, упълномощен от ветеринарния орган, и които нямат клинични данни за инфекциозни и 

паразитни заболявания.  

As aves foram mantidas em isolamento de pré exportação no domicílio de seu proprietário durante um 

período de vinte e um (21) dias anteriores ao embarque sob supervisão oficial, não apresentando 

sinais clínicos de doenças infectocontagiosas ou parasitárias próprias da espécie tendo sido 

inspecionadas dentro das quarenta e oito (48) horas antes do embarque por um Veterinário Oficial ou 

um Veterinário autorizado pela Autoridade Veterinária se encontrando livre de evidências clínicas de 

doenças infectocontagiosas e parasitárias. 

3. Относно инфлуенцата по птиците:  

Com relação à Influenza Aviária: 

3.1. Държавата, зоната или компартамента (зачеркнете това, което не съвпада), където се 

намира мястото на произход, са били най-малко двадесет и един (21) дни преди износа, свободни от 

инфлуенца по птиците, в съответствие с критериите, установени в Сухоземния Кодекс на OIE и този статут 

е признат преди това от страната вносител. 

O país, zona ou compartimento (tachar o que não corresponder) onde está localizado o domicílio de 

origem, permaneceu durante pelo menos vinte e um (21) dias anteriores à exportação, livre de Influenza Aviária, 

de acordo com os critérios estabelecidos no Código Terrestre da Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE), 

e essa condição foi reconhecida previamente pelo Estado Parte importador. 

В случай на зониране, съществува „Официална система за ограничаване“ на инфлуенцата по 

птиците, която е в сила в съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на OIE, които да се 

прилагат в случай на огнище на болестта. Тази система е била призната по-рано от страната вносител. 

(зачеркнете това, което не съвпада).  

Име на износител/собственик: 
Nome do exportador/ proprietário: 

 

Място на произход 
Domicílio de origem: 

 

Транспортни средства: …………. 

Meio de transporte: Quebra 

Изходен пункт:  

Lugar de Egresso: 

 

Транзитна държава:* 
País de trânsito:* 

 

* Se corresponder/ Ако е 

приложимо 

 III. Destino 

Име на вносител/собственик: 
Nome do importador/ proprietário: 

 

Адрес на получателя: 
Endereço do destinatário: 
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Em caso de zonificação, existe um "Sistema oficial de Contenção" para Influenza Aviária vigente de 

acordo com os critérios estabelecidos no Código Terrestre da OIE a ser aplicado em caso de foco da doença. 

Esse sistema foi reconhecido previamente por parte do Estado Parte importador. (tachar o que não corresponder). 

3.2. Птиците, които ще бъдат изнесени, не са били ваксинирани срещу инфлуенца по птиците; и 
As aves a serem exportadas não foram vacinadas contra Influenza Aviária; e 

3.3. Птиците са били подложени в рамките на периода на изолацията преди износа на 

отрицателен PCR тест или друг еквивалентен диагностичен протокол, предварително одобрен от 

държавата вносител с цел изключване на инфекция.  

As aves foram submetidas dentro do período de isolamento pré exportação a um teste de Quantitative 

Polymerase Chain Reaction (PCR) com resultado negativo ou a outro protocolo equivalente de 

diagnóstico para descartar a infecção, previamente aprovado pelo Estado Parte importador. 

 

3.4. По време на вземането на пробите, птиците не са показвали никакви признаци на 
заболяване.  

No momento da coleta de amostras as aves estavam livres de qualquer evidência da doença. 

 

4. По отношение на Нюкасълската болест: 

Com relação à doença de Newcastle: 

4.1. Държавата, зоната или компартамента (зачеркнете това, което не съответства), където се 

намира мястото на произход на птиците, е била най-малко двадесет и един (21) дни преди датата на 

износа, свободна от нюкасълска болест в съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на 

OIE, като това условие е признато преди това от държавата вносител;  

O país, zona ou compartimento (tachar o que não corresponder) onde está localizado o domicílio de 

origem das aves permaneceu, durante pelo menos vinte e um (21) dias anteriores a data de 

exportação, livre de doença de Newcastle de acordo com os critérios estabelecidos no Código 

Terrestre da OIE, sendo essa condição reconhecida previamente por parte do Estado Parte 

importador; 

В случай на зониране, съществува „Официална система за ограничаване“ за Нюкасълската 

болест в съответствие с критериите, установени в Сухоземния кодекс на OIE, която да се прилага в случай 

на огнище на това заболяване. Тази система е била призната по-рано от страната вносител. (зачеркнете 

това, което не съвпада)  

Em caso de zonificação, existe um "Sistema oficial de contenção" para doença de Newcastle vigente 

de acordo com os critérios estabelecidos no Código Terrestre da OIE, a ser aplicado em caso de um foco desta 

doença. Esse sistema foi reconhecido previamente pelo Estado Parte importador. (tachar o que não 

corresponder) 

4.2. Птиците са били подложени в рамките на периода на изолация преди износ на отрицателен 

PCR тест или друг еквивалентен диагностичен протокол, предварително одобрен от държавата вносител, 

за изключване на инфекцията,  

As aves foram submetidas dentro do período de isolamento pré exportação a uma prova de PCR com 

resultado negativo ou a outro protocolo equivalente de diagnóstico para descartar a infecção, 

previamente aprovado pelo Estado Parte importador. 

 

4.3. Ако птиците са били ваксинирани срещу Нюкасълска болест, тази имунизация е извършена 

в съответствие с Ръководството на OIE за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни, с 

продукти, одобрени от компетентния орган и в съответствие с указанията на производителя. (зачеркнете 

това, което не съвпада)  

изследване 
Prova 

Дата 
Data 

  

изследване 
Prova 

Дата 
Data 
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Se as aves tiverem sido vacinadas contra a doença de Newcastle, essa imunização foi realizada de 

acordo com o Manual de Testes de Diagnóstico e Vacinas para Animais Terrestres da OIE, com produtos 

aprovados pela Autoridade Competente e segundo as indicações do fabricante. (tachar o que não corresponder) 

 

5. По отношение на птичи хламидиози:  

Com relação à Clamidiose aviária: 

По време на изолационния период преди износа, птиците са били третирани с антибиотици, 

одобрени от компетентния орган в съответствие с дозите и препоръките на производителя./ Durante o 

período de isolamento pré exportação, as aves foram submetidas a um tratamento com antibióticos aprovados 

pela Autoridade Competente segundo as doses e recomendações do fabricante. 

 

6. Птиците не са ваксинирани по време на периода на изолация преди износа и са третирани 

срещу вътрешни и външни паразити с продукти, одобрени за въпросния вид. /As aves não receberam 

nenhuma vacina durante o período de isolamento pré exportação e foram tratadas contra parasitas internos e 

externos com produtos aprovados para a espécie em questão. 

 

Място и дата на издаване:  

Lugar e Data de Emissão:  .........................  

Име и подпис на официалния ветеринарен лекар: ………………………………. 

Nome e Assinatura do Veterinário Oficial: 

Печат на ветеринарния орган:  

Carimbo da Autoridade Veterinária: ......................................................................................................... 

 

Този сертификат ще бъде валиден за влизане в държавата вносител до десет (10) дни от датата 

на издаване. /O presente CVI terá validade para o ingresso no Estado Parte importador de até dez (10) dias 

contados a partir da data de sua emissão. 

V. Манипулации в изходната точка на страната-износител 

Intervenção no ponto de saída do país exportador 

Птиците са били инспектирани от служител от ветеринарния компетентен орган по време на 

изпращането, без да са показали никакви признаци на заразни болести. /As aves foram inspecionadas por 

profissional da Autoridade Veterinária no momento do embarque, não apresentando evidências de doenças 

transmissíveis. 

Място и дата на издаване/Lugar e Data de Emissão:  ..................  ,   

Име и подпис на представител от официалния ветеринарен орган:…………………. 

Nome e Assinatura do responsável da Autoridade Veterinária Oficial:  

Печат на ветеринарния орган/Carimbo da Autoridade Veterinária:  

Дата 
Data 

Вид на 
ваксината 
Tipo de vacina 

Възраст на птиците по време на 
ваксинацията  
Idade das aves no momento da vacinação 

   

Продукт 
Droga 

Доза
Dose 

Дата 
Data 

   

Използван 
продукт 
Droga utilizada 

Доза/чрез 
Dose/via 

Продукт/партида 
Produto/lote 

Дата на приемане 
на продукта Data de 
medicação 
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