Неофициален превод
УСЛОВИЯ ЗА ВНОС И КУЧЕТА И КОТКИ В МАЛАЙЗИЯ
1. Разрешение за внос
1.1. Пратката от животни трябва да бъде придружена от валидно разрешително за
внос, издадено от Малайзийския департамент за карантина и инспекция (MAQIS),
позволяващо вноса на такива животни в Малайзия.
1.2. При кучетата, одобрението за получаване на разрешително за внос, зависи и от
породата на кучетата (виж точка 6: Списък на забранените/ограничени породи
кучета и точка 7: Условия, за да бъде одобрен вноса на ограничени породи
кучета).
2. Описание на животните
2.1.

Пратката от животни трябва да бъде придружена от паспорт на домашния
любимец или сертификат, съдържащ пълно описание или идентификация на
животните.

2.2. Животното трябва да бъде идентифицирано, посредством съответстващ на ISO
(стандарт 11784 и 11785) микрочип.
3. Ветеринарна сертификация
Пратката от животни трябва да бъде придружена от ветеринарен сертификат, издаден
от компетентен ветеринарен служител на държавната ветеринарна власт в
държавата-износител, удостоверяващ че:
3.1.

Животното е прегледано и е установено, че по време на прегледа и
сертификацията, преди износа е здраво и не показва клинични признаци на бяс и
инфекциозни или заразни заболявания по кучетата/котките.

3.2.

През шестте (6) месеца, предшестващи датата на сертифициране, в държаватаизносител не е съобщено за случаи на бяс.

3.3.

Животното не е било внесено в държавата-износител по време на шестте (6)
месеца, предшестващи датата на сертифициране.

3.4.

Преди износа, животното е било ваксинирано срещу бяс с одобрена противобясна
ваксина.

3.5.

В рамките на дванайсет (12) месеца преди износа, животните са били
ваксинирани с другите основни ваксини по препоръка на лицензирания
ветеринарен лекар.

3.6.

Ваксиналната история, проведеното лечение и здравния статус на животното са
актуални.

3.7.

В рамките на седем (7) дни преди износа, животното е прегледано и е
установено, че е здраво и не показва клинични признаци на бяс и инфекциозни
или заразни заболявания по кучетата/котките, както и че в деня на натоварването
също не показва клинични признаци.

4. Транспорт и място за кацане
Пратката с животни се превозва със самолет или друго транспортно средство директно
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до определеното място за кацане или всяко друго летище в Малайзия.
5. Карантина в Малайзия
При пристигане животното се поставя под карантина и би могло да бъде ваксинирано с
одобрена противобясна ваксина и задължително задържано за не по-малко от седем (7)
дни. Животното ще бъде освободено, ако се установи, че няма признаци на инфекция.
Въпреки това, ако се счете за необходимо, периодът на карантина би могъл да бъде
удължен до шест (6) месеца на базата на индивидуалната оценка на риска.
6. Списък на забранените/ограничени породи кучета
6.1.

Ограничени породи кучета
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Bull Mastiff
Bull Terrier
Doberman
German Shepard/Alsatian including Belgian Shepard and East European
Shepard
6.1.5. Perro de Presa Canario (also known as Canary Dog)
6.1.6. Rottweiler
6.2.

Banned Breed of Dogs / Забранени породи кучета
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

Akita
American Bulldog
Dogo Argentino
Fila Braziliero
Japanese Tosa
Neapolitan Mastiff
Pit Bull Terrier / Pit Bull (also known as American Pit Bull, American Pit
Bull
Terrier, American Staffordshire Terrier and Staffordshire Bull Terrier)

7. Условия, за да бъде одобрен вноса на ограничени породи кучета
Одобрението за внос на ограничени породи кучета се получава, след писмено подаване
на заявление преди кандидатстването за разрешително за внос, до генералния директор
на Малайзийския департамент за карантина и инспекция (MAQIS) като се спазят
следните условия:
7.1. По времето на извършване на вноса, кучетата не трябва да бъдат по-малки от 3
месечна възраст.
7.2.

Кучетата трябва да имат сертификат за произход (родословие) издаден от
одобрена организация в държавата-износител (посочват се името и адреса на
организацията).

7.3.

Кучетата трябва да бъдат идентифицирани, посредством съответстващ на ISO
(стандарт 11784 и 11785) микрочип и идентификационните кодове трябва да
бъдат ясно отбелязани в сертификата за произход (родословие).

7.4.

Името и адресът на вносителя, който се грижи и отговаря за кучето, трябва да
бъдат ясно посочени в заявлението за одобрение.

7.5.

Помещението или местообитанието на кучето се проверяват от Директора с
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оглед инспекция на помещенията в развъдника, големината, безопасността и
надзора на кучето.
7.6.

Вносителят трябва да предостави писмена декларация, че кучето:
7.6.1. е личен домашен любимец и не е предназначено за продажба (вносът на
контролирани породи кучета и позволен само като лични домашни
любимци на вносителя или със служебна цел като куче за охрана)
7.6.2. винаги трябва да бъде държано под контрол в рамките на помещението
7.6.3. в обществената зона трябва да се държи на каишка и с намордник по всяко
време
7.6.4. трябва да бъде под контрола на обучен и квалифициран гледач по всяко
време (за кучета-охранители)

8. Преустановяване на вноса
Генералният директор на Ветеринарните служби или държавният ветеринарен
директор би могъл във всеки един момент, по негова преценка, да преустанови
временно или за постоянно вноса, от която и да е страна, в случай на избухване на
огнище на заболяване или съмнение за наличие на заболяване в държавата или в
случай на внос, който е в нарушение на гореспоменатия регламент.
9. Право на изменение на Регламентите за внос
Генералният директор на Ветеринарните служби е в правото си да измени
горепосочения регламент, по всяко време, ако намери за необходимо.
Department of Veterinary Services / Департамент на Ветеринарните служби
Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry / Министерство на земеделието и
земеделската индустрия
Malaysia / Малайзия

