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Приложение към Заповед  № РД 11-2898 от 21.12.2022 г. 

                                                         

                                                                      на изпълнителния директор на БАБХ  

 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Тази процедура регламентира изисквaнията за движението на домашни любимци с нетърговска 

цел, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

относно движението с нетърговска цел на домашни любимци, както и сертифицирането на 

транспорт, на домашни любимци с търговска цел (промяна на собствеността и/или финансова 

печалба), съгласно Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защита на животните по време на 

транспортиране и свързаните с това операции. 

Регламент (ЕС) № 576/2013 се прилага по отношение на движението с нетърговска цел на 

домашни любимци към държава членка от друга държава членка или от територия, или трета 

държава. 

Регламент 1/2005/ЕС установява правила за всички лица, които транспортират животни. 

Предназначена е за подобряване на хуманното отношение на животните по време на транспорт и се 

отнася за всички, които транспортират живи гръбначни животни във връзка с реализиране на 

икономическа цел. Правилата се отнасят и следва да се прилагат за всяко едно транспортиране на 

животни, предприето като част от бизнес или с търговска дейност, която има за цел постигане на 

финансова печалба, независимо дали е пряко или косвено за всяко лице или дружество, което 

участва с транспорта.  

Регламентът не се прилага при транспорт до или от ветеринарни кабинети или клиники под 

ветеринарен контрол.  

 

 

 

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА: 

 
Изпълнителният директор на БАБХ по предложение на директора на Дирекция ЗХОЖ 

утвърждава със заповед процедурата, регламентираща изисквaнията за движението на домашни 
любимци с нетърговска цел и сертифицирането им при транспортиране с търговска цел, съгласно 

Изготвили: 

д-р Марина Иванова-Поюжина, 

главен експерт в отдел 

„Хуманно отношение към 

животните”, дирекция ЗХОЖ 

Подпис: 

 

д-р Йорданка Шопова-Лалева, 

главен експерт в отдел 

„Хуманно отношение към 

животните”, дирекция ЗХОЖ 

Подпис: 

Проверили: 

 

д-р Георги Атанасов, директор на 

дирекция ЗХОЖ 

 

д-р Силвия Пеева, началник отдел 

ХОЖ, дирекция ЗХОЖ 

Подпис: 

Подпис: 

Одобрил: 

 

д-р Иван Шиков, 

Изпълнителен директор на 

БАБХ 

Подпис: 

Прилага се от:  

01.01.2023 г. 
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изискванията на  Регламент (ЕС) № 576/2013 и Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защита 
на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции. 

Тази процедурата се прилага от служители на отдели Здравеопазване на животните (ЗЖ) при 

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), които са определени да извършват 

официалния контрол относно защита и хуманно отношение към животните, движението с 

нетърговска цел на домашни любимци за граждани на Eвропейския съюз, както и от официални 

ветеринарни лекари и официални ветеринарни инспектори, които издават сертификати от системата 

TRACES. 

Контролът по прилагане на процедурата се осъществява от Директорите на ОДБХ и от експерти 

от дирекция ЗХОЖ при ЦУ на БАБХ. 

 

 

III. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ: 

 

Настоящата процедура е разработена в съответствие с: 

 

1. Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година 

относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира 

прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно 

здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и 

продуктите за растителна защита; 

2. Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година  

относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО)  

№ 998/2003; 

3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година за образците  

на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове,  

създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и 

езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в 

Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 

4. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на  

животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на 

Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97; 

5. Делегиран регламент (ЕС) 2018/772 на Комисията от 21 ноември 2017 година за допълнение  

на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при 

кучетата и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011;  

6. Закон за ветеринарномедицинската дейност; 

7. Подзаконови нормативни актове за прилагане на специалните закони. 

 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
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‘‘движение с нетърговска цел‘‘ - всяко движение, което не цели нито продажба, нито 

прехвърлянето на собствеността или настаняването в нов дом; 

‘‘движение с търговска цел‘‘ - всяко движение на животни, което е свързано с настаняването в нов 

дом и смяна на собствеността им (осиновяване, продажба); 

„домашен любимец“ е животно от видовете, посочени в приложение I от Регламент 576/2013, 

придружаващо своя собственик или упълномощено лице при движение с нетърговска цел, като за 

времето на движението с нетърговска цел, отговорност за животното носи собственикът или 

упълномощено от него лице;  

„собственик“ е физическото лице, упоменато като собственик в паспорта на животното;  

„упълномощено лице“ е всяко физическо лице, което писмено е упълномощено от собственика да 

извършва от негово име движението на домашния любимец с нетърговска цел;  

„идентификационен документ“ е документ, съставен в съответствие с образеца, който се съдържа в 

актове за изпълнение, приемани въз основа на настоящия регламент, който позволява домашният 

любимец да бъде ясно идентифициран, а здравният му статус — проверяван за съответствие с 

настоящия регламент; 

„транспондер“ означава пасивно радиочестотно идентификационно устройство само за четене; 

„TRACES“ (TRACES - Trade Control and Expert System) е система за трансевропейска мрежа, която 

нотифицира, сертифицира и проследява вноса, износа и търговията с животни и животински 

продукти; 

„пътуване“ - цялостната транспортна операция от мястотот на заминаването до местоназначението, 

включително всяко разтоварване, настаняване или натоварване, което се случва на междинни точки 

от пътуването; 

„пътуване с дълга продължителност“- пътуване, което превишава осем часа и чието начало 

започва от момента, когато първото животно от пратката е преместено; 

„транспортиране“ - движение на животни, извършено с едно или повече транспортни средства и 

свързаните с това операции, включително натоварване, разтоварване, прехвърляне и отпочиване, 

докато не е завършено разтоварването на животните на местоназначението; 

„местоназначение“ - мястото, на което дадено животно е разтоварено от транспортното средство; 

„място на заминаването“ - мястото, на което животното е натоварено на транспортно средство за 

първи път, при условие че то е било настанено там най-малко 48 часа преди часа на заминаването. 

„събирателни центрове“ означават места, като животновъдни стопанства, центрове за събиране на 

животни и пазари, на които еднокопитни животни или домашни животни от рода на едрия рогат 

добитък, овце, кози или свине с произход от различни животновъдни стопанства са събрани заедно с 

цел формирането на пратки; 

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена държава-членка, който е компетентен 

да извършва проверки на хуманното отношение към животните или всеки орган, на който той е 

делегирал такава компетенция; 

„превозвач“ - всяко физическо или юридическо лице, което транспортира животни за своя 

собствена сметка или за сметка на трета страна; 
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„придружител“ - лице, което е пряко натоварено с хуманното отношение към животните и което ги 

придружава по време на дадено пътуване; 

„транспортно средство“ - пътно или железопътно превозно средство, кораби или  

самолети, използвани за транспортирането на животни; 

„официален ветеринарен лекар“ - ветеринарният лекар, който е назначен от компетентния орган на 

държавата-членка; 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ДО 5 БРОЯ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С 

НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ (БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА):  

 

 Максималният брой домашни любимци от видовете, изброени в част А от приложение I 

от Регламент (ЕС) № 576/2013: Кучета (Canis lupus familiaris), Котки (Felis silvestris catus) и Порове 

(Mustela putorius furo), които могат да придружават собственика или упълномощено лице при 

едно-единствено движение с нетърговска цел, е не повече от пет. 

 

Всички видове домашни любимци, освен кучета, котки и порове, попадат в обхвата на 

приложение I, част Б на Регламент (ЕС) № 576/2013. 

 

Чрез дерогация максималният брой домашни любимци (кучета, котки и порове), може да 

превишава пет броя, ако са изпълнени следните условия: 

  

 а) движението с нетърговска цел на домашни любимци е с цел участие в състезания, изложби 

или спортни събития или за тренировка за такива мероприятия; 

 

б) собственикът или упълномощеното лице представи писмено доказателство, че домашните 

любимци са регистрирани за участие в мероприятие по буква а) или в сдружение, което организира 

такива мероприятия. В този случай държавите членки могат да предприемат стандартни проверки на 

място с цел проверка на достоверността на информацията; 

  

в) домашните любимци са на повече от шест месеца. 

 

 

 Условия, приложими за движението с нетърговска цел на домашни любимци от 

видовете, посочени в част А и част Б от приложение I на Регламент (ЕС) № 576/2013: 

 

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част А от приложение I, към 

държава членка от друга държава членка може да се извършва само при условие че животните 

отговарят на следните условия: 
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1. маркирани са в съответствие с член 17, параграф 1; 

2. получили са ваксина против бяс, която отговаря на изискванията за валидност, определени 

в приложение III; 

3. отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, 

различни от бяс, приети съгласно член 19, параграф 1;  

4. придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден в 

съответствие с член 22. 

 

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част Б от приложение I, към 

държава членка от друга държава членка може да се извършва само при условие, че 

животните отговарят на следните условия: 

 
1. маркирани са или са описани съгласно изискванията, приети по силата на член  

17, параграф 2; 

2. отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, 

различни от бяс, приети по силата на член 19, параграф 1; 

3. придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден в 

съответствие с член 29. 

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част А и част Б от приложение 

I, от държава членка към трета страна може да се извършва само при условие, че животните 

отговарят на следните условия: 

 

1. идентифицирани са – чрез  микрочип (транспондер), който съдържа уникален 15 – 

цифрен код ХХХХХХХХХХХХХХХ, като първите три цифри са кодът на България (100), като кода 

съответства на номера в паспорта; 

2. отговарят на здравните изисквания, посочени от държавата по местоназначение; 

3. бъдат придружени от здравен сертификат, издаден от ОВЛ, от мястото на заминаване. 

 

 

 Процедурата за движение на домашни любимци от България към трети страни е 

публикувана на електронната страница на БАБХ. 

 

Образецът на здравния сертификат трябва да бъде утвърден между Република 

България (и/или ЕС) и третата страна. 

 

 

Идентификация (маркиране) на домашните любимци: 
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Домашните любимци от горепосочените видове животни трябва да бъдат идентифицирани с 

инжектируем транспордер (чип), отговарящ на стандарт ISO11784, разчитащ се с четящо устройство 

със стандарт по ISO11785.  

Инжектируемите транспондери, които се поставят на животните, родени в България, трябва да 

са с код, започващ със „100“.   

Регистър на одобрените производители и търговци на средства за идентификация на 

животните е достъпен на следния адрес: 

 

https://tinyurl.com/5n7cx5fu 

 

Чиповете трябва да се поставят само от регистриран ветеринарен лекар (РВЛ). Същите 

следва да бъдат закупувани само от одобрени производители, търговци на официални 

идентификационни средства или складове за търговия на едро с втеринарномедицински 

продукти (ВМП), за които е одобрен от БАБХ код за домашни любимци, съгласно изискванията 

на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на 

животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и 

използване на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ и вписани в 

регистър по чл. 7, ал. 3, т. 21 от ЗВД. 

 Стопаните нямат право да поставят сами чипове на домашните си любимци.  

Поставянето на чипа трябва да предхожда издаването на паспорта и поставянето на 

ваксината бяс!! 

 

Домашни любимци идентифицирани с татуировка преди 03 юли 2011 г., която е ясно четима 

могат да не е необходимо да се идентифицират с транспондер. 

 

Идентификационен документ за домашни любимци: 

По време на транспорт домашните любимци трябва да бъдат придружени от 

идентификационен документ (паспорт), надлежно попълнен и издаден в съответствие с член 22 от 

Регламент (ЕС) № 576/2013. 

Паспортите, издадени съгласно изискванията на приложение III, част I от Регламент (ЕС) № 

577/2013 трябва да бъдат попълнени, съгласно изискванията, както следва: 

 

- мястото на поставяне на транспондера или татуировката, датата на поставяне или датата на 

разчитане на транспондера или татуировката, както и буквено-цифровият код на транспондера или 

татуировката;  

- името, животинският вид, породата, полът, цветът, посочената от собственика дата на раждане и 

всякакви видими или различими особености или характеристики на домашния любимец; 

- името и информация за контакт на собственика;  

- името, информация за контакт и подписът на упълномощения ветеринарен лекар, който е издал или 

попълнил идентификационния документ;  

- подписът на собственика;  

https://tinyurl.com/5n7cx5fu
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- подробни данни за ваксинацията против бяс;  

- датата на вземане на кръвна проба за тестовете за титруване на антитела срещу бяс;  

- съответствие с всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, различни 

от бяс;  

- друга информация във връзка със здравния статус на домашния любимец. 

 

 Паспортът трябва да бъде попълнен на официалния език на държавата членка (български) и на 

английски език. 

 Ако домашният любимец се придружава от лице, което не е вписано като собственик в 

паспорта, трябва да има заверено писмено пълномощно от собственика да извършва от негово 

име движението на домашният любимец с нетърговска цел. Пълномощното трябва да бъде на 

разбираем език, най-често английски. 

 Новите паспорти включват ламинирани ленти за покриване на страниците с информацията за 

транспондера и всяко третиране заверено със стикер. 

 Всяка държава членка на ЕС издава паспорти с одобрен идентификационен код за съответната 

държава, като за България кодът е BG 01, който задължително трябва да е отпечатан преди 

следващите шест цифри, които представляват поредния номер на паспорта.  

 При издаване на паспорт той задължително се заверява на стр. 7 (Раздел IV Издаване на 

паспорт) от упълномощен ветеринарен лекар с подпис и печат. 

 Паспортът на домашния любимец се заверява от обслужващият го упълномощен ветеринарен 

лекар, на стр. 29 (Раздел X Клиничен преглед) с дата, подпис и печат 24 часа преди пътуването 

на животното, като се декларира, че животно не показва симптоми на заразно заболяване и 

може да бъде транспортирано до предвиденото местоназначение. 

 

Паспортите издадени преди 29.12.2014 г. са валидни и не е необходимо да бъдат 

преиздавани.  

 

Ваксинация против бяс: 

Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани против бяс с инактивирана ваксина, 

съдържаща най-малко една антигенна единица на доза и да е разрешена за пускане на пазара.  

На ваксинация подлежат животни, навършили дванадесет седмична възраст.  

Ваксина против бяс се поставя от РВЛ само на идентифицирани животни (датата на 

поставяне на ваксината да не предхожда датата на поставяне на транспордера). 

Ваксината трябва да бъде поставена минимум 21 дни преди пътуването и да не е прeсрoчен 

срока за реваксинация. При пропускане на срока за реваксинация, следващата ваксина се води  

отново за първа.  

Периодът на валидност на ваксинацията започва да тече от създаването на защитен имунитет, 

който не може да е по-рано от 21 дни от извършването на ваксинацията и продължава до края на 

срока на защитния имунитет, както е предписано в техническата спецификация на разрешителното за 

пускане на пазара или разрешението за ваксината против бяс в държавата членка, в която е поставена 

ваксината. 
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 Периодът на валидност на ваксинацията  трябва да бъде посочен от упълномощен или 

официален ветеринарен лекар в съответния раздел на идентификационния документ (Раздел V 

Ваксинация срещу бяс). 

 

Дерогация от условието за ваксинация против бяс на млади домашни любимци – кучета, 

котки и порове: 

 

Държавите членки могат да разрешат движението с нетърговска цел към своята територия от 

друга държава членка на домашни любимци – кучета, котки и порове, които са на възраст под 12 

седмици и не са ваксинирани против бяс или са на възраст между 12 и 16 седмици и са ваксинирани 

против бяс, но още не отговарят на изискванията за валидност, при следните условия: 

 

1. собственикът или упълномощеното лице трябва да представи подписана декларация, че от 

раждането до момента на движението с нетърговска цел домашните любимци не са били в 

контакт с диви животни, податливи на болестта бяс;  

2. домашните любимци се придружават от майка си, от която те все още зависят, и от 

идентификационния документ, придружаващ майката, може да бъде установено, че преди 

тяхното раждане майката е получила ваксинация против бяс, отговаряща на изискванията 

за валидност. 

 

Превантивни здравни мерки и третиране срещу ектопаразити и ехинококоза: 

На домашните любимци трябва да са приложени и всички превантивни здравни мерки по 

отношение на болести или зарази, различни от бяс.  

Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани за заболявания по месоядните животни, 

което да бъде отразено в идентификационния документ (Раздел IX Други ваксини), както и да бъдат 

обезпаразитени 48 часа преди пътуването срещу ектопаразити и ехинококоза, като мероприятията се 

отразяват в паспорта на животното (Раздел VII Третиране против ехинококи и Раздел VIII Третиране 

против други паразити) и са задължителни за домашните любимци пътуващи за Финландия, 

Ирландия, Малта и Великобритания. 

 

VI.: ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1/2005 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО 

ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ОПЕРАЦИИ: 

 

  

 

Общи условия за транспортиране: 

 

 Никой не може да транспортира живи животни или да ги накара да бъдат транспортирани 

по начин, който може да ги нарани или да доведе до ненужното им страдание. 

 Времето за пътуване трябва да бъде сведено до минимум. 
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 Преди транспортиране животните трябва да бъдат идентифицирани чрез транспондер, да 

са получили необходимите ваксинации и противопаразитно третиране и да са прегледани от 

ветеринарен лекар.  

 Придружителите на животните трябва да бъдат компетентни и обучени по смисъла на чл. 

3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ). 

 Превозните средства и оборудванията към тях трябва да бъдат конструирани и 

проектирани така, че да се избягва и предотвратява ненужното страдание и болка на животните, и 

да притежават издаден лиценз за превоз на животни съгласно чл. 163 от ЗВД. 

 На животните трябва да бъде осигурена вода, храна и нужните почивки съгласно 

разпоредбите на чл. 161 от ЗВД. Също така трябва да имат необходимата височина и 

пространство в транспортното средство. 

 Котки и кучета не трябва да се транспортират заедно, освен ако не е абсолютно 

необходимо и само за възможно най-краткото време.  

 Забранени или ограничени породи не трябва да се транспортират. 

 Превозвачът трябва да отговори на всички нужди на животните по време на пътуването.  

 Животните никога не трябва да се оставят без надзор в превозното средство. 

 
Съпровождаща документация  

 Животните трябва да бъдат придружени с изрядна документация, проверена от превозвача 

преди транспортирането.  

 Документите трябва ясно да посочват:  

 какъв вид транспорт се извършва  

 какви видове се транспортират  

 колко животни се транспортират  

 идентификация на всяко животно и неговото ветеринарно сертифициране  

 колко време ще продължи или вече е продължило пътуването. 

 

 
    Годност за транспортиране 

 Животните трябва да са годни за планираното пътуване.  

 Животните трябва да бъдат транспортирани при условия, които няма да им причинят 

наранявания, болести или ненужно страдание, и ще спомогнат за техния комфорт.  

 Животните, които не трябва да се транспортират (освен ако не отиват на ветеринар), 

включват:  

 Болни, наранени или слаби животни, които:  

o не могат да се придвижват самостоятелно без болка и дискомфорт или невъзможност за 

ходене без чужда помощ  

o имат отворени рани или външен пролапс  
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o са в процес на възстановяване непосредствено след планирана операция  

o са физиологично слаби поради болестен процес, нараняване, глад или умора  

o показват клинични признаци на наличие на патологичен процес, като значителна загуба на 

тегло, диария, респираторни проблеми, нервни признаци или загуба на апетит  

o са изтощени или са затлъстели  

o показват признаци на агресивно поведение (животните трябва да бъдат без намордник по 

време на транспортиране). 

 Женски преди или след раждане  

o бременни женски през последните 2 седмици от бременността или 1 седмица след 

раждането  

 Млади животни на възраст под 8 седмици  

o  котенцата и кученцата трябва да са на възраст > 8 седмици (при транспортиране в 

страната) или >15 седмици (при трансграничен транспорт).  

Котенца или кученца под минималната възрастова граница не трябва да се транспортират, 

освен ако не са с майка си, в случай на спешност или когато е счетено за необходимо от хуманна 

гледна точка от ветеринарен лекар. 

 

Разрешено пространство: 

 Разрешеното пространство трябва да отговаря на минималните стандарти (по-долу). 

 Може да е необходимо повече място в зависимост от: 

o размера и вида на животното 

o брой животни в индивидуалното отделение за животни 

o по-голяма продължителност на планираното пътуване 

o очаквани метеорологични условия за продължителността на пътуването – трябва да се 

осигури повече място за по-дълги пътувания и при горещо време. 

 Котките могат да бъдат доставени на превозвача в собствен контейнер, който трябва да бъде 

поставен във вградения контейнер. Контейнерът за котки трябва да отговаря на минималните 

размери на контейнера (по-долу) и да е достатъчно голям, за да побере котешка тоалетна, 

храна и вода. 

 

 

 

Препоръчителни размери на контейнерите  

 Дължина на контейнера - дължината на животното (измерена от върха на носа до основата 

на опашката в изправено положение) + 5-12 cm. 
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 Височина на контейнера - Височината на животното (измерена от върховете на ушите или 

горната част на главата (при животни с увиснали уши) в изправено положение) + 12 cm. 

 Ширина на контейнера - Ширината на животното  (измерена в най-широката точка (напр. 

раменете) в изправено положение) x 2,5. 

 

Разделяне на различни видове/типове животни 

 Животните трябва да се транспортират в съвместими групи. 

 Непознати кучета не трябва да се транспортират в един и същи контейнер. 

 Непознати котки не трябва да се транспортират в един и същи контейнер. 

 Котките и кучетата не трябва да се транспортират заедно, освен ако не са свикнали едно с 

друго. 

 Полово зрелите мъжки и женски не трябва да се транспортират заедно; женските в еструс не 

трябва да се транспортират с полово зрели мъжки. 

 Животни, които са несъвместими поради темперамент, размер или възрастови разлики, не 

трябва да се транспортират заедно. 

 

VII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НА КУЧЕТА И КОТКИ, КОИТО НЕ 

СА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ПО СМИСЪЛА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 576/2013 МЕЖДУ ДЧ: 

 

Животните  трябва да: 

 са придружени от здравен сертификат от системата TRACES NT, издаден от ОВЛ на мястото 

на заминаване; 

 бъдат придружени, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията 

от 28 юни 2013 година, от паспорт по образец, посочен в Приложение III “Образци на 

паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове“ от Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 година, попълнен от ветеринарен 

лекар; 

 са съпроводени с декларация за здравословното състояние, отразена в Раздел IX на паспорта, 

и попълнена от частно практикуващ ветеринарен лекар след извършен клиничен преглед на 

животните 24-48 часа преди пътуването. Тя показва, че те са в добро здраве и са в състояние 

да понесат транспортирането им до тяхното местоназначение; 

 са идентифицирани – чрез  микрочип (транспондер), който съдържа уникален 15 – цифрен код 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, като първите три цифри са кодът на България (100), като кода 

съответства на номера в паспорта; 

 са ваксинирани против бяс с инактивирана ваксина, съдържаща най-малко една антигенна 

единица на доза и да е разрешена за пускане на пазара. На ваксинация подлежат животни 

навършили 12 седмична възраст. Ваксина против бяс се поставя само на идентифицирани 
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животни (датата на поставяне на ваксината не трябва да предхожда датата на поставяне 

на транспордера). 

 

Ваксината трябва да бъде поставена минимум 21 дни преди пътуването и да не е прeсрoчен 

срока за реваксинация. При пропускане на срока за реваксинация, следващата ваксина се води 

отново за първа. Периодът на валидност на ваксинацията започва да тече от създаването на защитен 

имунитет, който не може да е по-рано от 21 дни от извършването на ваксинацията, и продължава до 

края на срока на защитния имунитет, както е предписано в техническата спецификация на 

разрешителното за пускане на пазара или разрешението за ваксината против бяс в държавата членка, 

в която е поставена ваксината. Периодът на валидност на ваксинацията  трябва да бъде посочен от 

официален ветеринарен лекар в съответния раздел на идентификационния документ. 

 

 бъдат обезпаразитени от ветеринарен лекар 48 часа преди пътуването срещу ектопаразити и 

“Ехинококоза”, като в паспорта на животното трябва да се отразят часът и датата на 

мероприятията; 

 са приложени и всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или зарази, 

различни от бяс. 

 
 

VIII. РЕГИСТЪР НА ВЕРСИИТЕ: 

 

Дата на 

издаване 
Версия 

Променени 

страници, № 
Вид на промяната 

        

    

    

    

 


