
Неофициален превод! 

Внос на котки от страни от Група 3: 

поетапно ръководство  

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/step-by-step-guides/category-3-step-by-step-

guide-for-cats 

 Котките, идващи в Австралия от страни от група 3, трябва да бъдат придружени от 

валидно разрешително за внос, в което са посочени условията за внос на котката.  

o Условията в разрешителното за внос имат предимство пред всеки друг източник на 

информация. Това поетапно ръководство обяснява какво трябва да направите, за да 

подготвите котката си за износ, но то не е заместител на разрешителното за внос.  

o Котките трябва да отговарят на всички условия в разрешителното за внос. 

o Неизпълнението на условията в разрешителното за внос може да доведе до (на 

Ваши разноски):  

 по-дълъг престой на карантинния пункт след влизането 

 допълнителни тестове  

 връщане 

 евтаназия  

 При пристигането си в Австралия, котките трябва да прекарат минимум 10 дни в 

карантинeн пункт в Mickleham. 

 Одобрен от държавата ветеринарен лекар government approved veterinarian 

(частнопрактикуващ) или официален official government veterinarian  държавен 

ветеринарен лекар трябва да изпълни всички изброени по-долу ветеринарни процедури. 

 Всички изследвания трябва да се извършват в одобрена страна approved country в 

лаборатория, призната от компетентния орган на страната- износител.  

 Департаментът по земеделие не може да дава съвети за лечение на заболявания. Потърсете 

съвет от ветеринарен лекар, ако вашата котка е с положителен резултат за инфекциозна 

болест, посочена в условията за внос. 

Стъпка 1: Свържете се с компетентната власт 

Срок: Преди започване на процеса на износ 

 

Свържете се с компетентната власт в страната - износител, за да се информирате: 

 кои ветеринарни лекари и лаборатории са одобрени да подготвят Вашата котка за износ 

(всички ветеринарни процедури и изследвания трябва да се извършват в одобрена страна 

approved country и тестването трябва да се извърши в лаборатория, призната от 

компетентния орган на одобрената държава износител) 

 ако страната на износ има някакви изисквания в допълнение към тези, посочени тук 

 ако страната - износител има двустранно одобрен ветеринарен здравен сертификат, който 

да използва вместо стандартния ветеринарномедицински сертификат на Министерството 

на земеделието и водните ресурси на Австралия. 

Препоръчваме да получите тази информация от Вашия частнопрактикуващ  government approved 

veterinarian или агент за транспорт на домашни любимци, за да Ви помогне да разберете 

изискванията. 

Допълнителни указания за частнопрактикуващите ветеринарни лекари, които подготвят кучета 

и котки за Австралия: 

Guidance for government approved veterinarians preparing dogs and cats for export to Australia 

PDF [295 KB] 
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Guidance for government approved veterinarians preparing dogs and cats for export to Australia 

DOC [120 KB] 

Стъпка 2: Потвърдете дали котката ще бъде допусната за внос – общи принципи 

 

Срок: Преди започване процеса на износ 

 Котки 

o може да се изнасят за Австралия само от одобрена държава approved country  

o могат да бъдат изнесени за Австралия само след изтичането на 180 дни от датата 

на пристигане в лабораторията на кръвната проба за получаване на резултата от 

изследване за титъра на антитела срещу бяс (RNATT) - стъпки 4 и 5  

o не трябва да бъдат поставени под карантинни ограничения по време на износа. 

o не трябва да са бременни повече от 30 дни, нито да е бозаещо коте по време на 

износа 

 В съответствие със Закона за опазване на околната среда и опазване на биологичното 

разнообразие от 1999 г., хибридите на домашни/недомашни животни обикновено не са 

допустими за внос. Хибридните котки включват, но не се ограничават до: 

o Котка Савана, получена от кръстосване на домашна котка (Felis catus) с котка 

Serval (Felis serval) 

o Сафари котка, домашна котка, кръстосана с котка Жофроа (Oncifelis geoffroyi) 

o Chausie, домашна котка, кръстосана с котка от джунглата (Felis chaus) 

o Бенгалска котка, домашна котка, кръстосана с азиатска леопардова котка 

(Prionailurus bengalensis). 

Забележка – при определени обстоятелства Министерството може да разреши вноса на бенгалски 

котки, които са отдалечени пет или повече поколения от своя див прародител. Ако планирате да 

внесете бенгалска котка, моля, свържете се с Службата за екологична биосигурност на отдела, за 

да потвърдите, че котката ви отговаря на изискванията, преди да кандидатствате за разрешение 

за внос. 

Стъпка 3: Проверете съществуващия микрочип или имплантирайте нов микрочип 

Срок: Преди да започнете вземане на кръвни проби за изследванията преди износ 

 Котките трябва да бъдат идентифицирани с микрочип, който може да бъде прочетен от 

Avid, Trovan, Destron или друг съвместим с ISO четец. 

 Одобрен частнопрактикуващ ветеринарен лекар трябва да сканира микрочипа при всеки 

ветеринарен преглед. Номерът на сканирания микрочип трябва да бъде правилно записан 

във всички документи.  

 Ако микрочипът не може да бъде прочетен или е записан неправилно в документацията 

на котката, котката не може да бъде внесена в Австралия. 

 Номерата на микрочипове, започващи с 999, не са приемливи, защото не са уникални. 

Стъпка 4: Проверете ваксинацията срещу бяс 

Срок: В зависимост от на валидността на ваксината 

 Вашата котка трябва да бъде ваксинирана с инактивирана или рекомбинантна ваксина 

срещу бяс, която: 

o е била поставена в одобрена страна, когато котката е била на най-малко 90 дневна 

възраст; 

o е валидна в съответствие с указанията на производителя по време на износа 

o е одобрена за употреба при котки от компетентните власти на държавата на износа  
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 Ваксинациите срещу бяс с валидност  три (3) години са приемливи, ако са поставени в 

съответствие с инструкциите на производителя. 

Стъпка 5: Изследване на титър за антитела  срещу бяс (RNAT) 

Срок: Между 180 дни и 24 месеца  преди датата на износ 

 Изчакайте 3-4 седмици между ваксинирането срещу бяс и вземането на кръвни проби за 

теста RNAT, но ако котката има история на редовни ваксини срещу бяс,  може да 

вземете по-рано кръвната проба. 

 Тестът RNAT трябва да отговаря на следните изисквания: 

o Одобреният частнопрактикуващ ветеринарен лекар трябва да сканира микрочипа 

на котката и да вземе кръвна проба за теста RNAT в одобрена страна.  

o Номерът на микрочипа на котката трябва да бъде написан точно върху епруветката, 

в която е взета кръвта и върху формуляра за лабораторно изследване.   

o Лабораторията, в която се провежда изследването, трябва да бъде одобрена от 

компетентната власт на страната - износител. Допуска се кръвта да бъде взета в 

одобрена старана и да се тества в лаборатория в друга одобрена старана. 

o Лабораторията,  в която се провежда изследването, трябва да използва или тест за 

флуоресцентна вирус неутрализизация на антителата (FAVN) или rapid fluorescent 

focus inhibition test (RFFIT). 

o Лабораторните резултати трябва да са на английски език и да са попълнени на 

бланката на лабораторията, в която се извършва теста. Тя трябва да включва:  

 номера на микрочипа на котката 

 дата и мястото на вземане на кръв 

 подписа на лицето, издаващо лабораторните резултати 

 вида  на изследването и резултата от него. 

 Допустим е резултат от 0,5 IU / ml или повече. Резултатът от по-малко от 0,5 IU / ml не е 

приемлив и при тези обстоятелства трябва да ре-ваксинирате котката и да повторите 

изследването след това.  

 Изследването RNAT е валидно 24 месеца от датата на вземане на кръвната проба. Ако е 

направено преди повече от 24 месеца,  то няма да бъде валидно по време на износа и не 

можете да изнесете котката за Австралия. Трябва отново да подложите котката си на тест.  

 Котката не може да бъде изнесена за Австралия най-малко сто и осемдесет (180) дни след 

датата на пристигане в лабораторията на кръвната проба за теста RNAT (със 

задоволителен резултат). Няма изискване котката да остане в одобрена държава през този 

период.  

Забележка: За този задължителен 180-дневен период на изчакване не съществуват изключения 

или освобождавания. 

 

Стъпка 6: Официален ветеринарен лекар трябва да попълни декларацията за  

ваксинацията против бяс и теста RNAT 

Срок: Преди да кандидатствате за разрешително за внос 

 Изпратете доклада от лабораторията за тестване на RNAT и сертификата за ваксинация 

срещу бяс на официален ветеринарен лекар. 

 Официален ветеринарен лекар official government veterinarian в страната на износ (не 

частнопрактикуващ ветеринарен лекар) трябва да попълни, подпише и подпечата 

декларацията за RNAT тест RNAT test declaration. 

 Номерът на микрочипа, резултатът от теста и датата на вземане на кръвта трябва да са 

еднакви в доклада на лабораторията за теста RNAT и декларацията за теста RNAT. 

 Да се гарантира,  че попълнената декларация за теста RNAT съдържа името на   

лабораторията, която е извършила теста, а не на лабораторията, която го изпраща.  

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications
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Стъпка 7: Заявете и платете за разрешителното за внос 

Срок: След като е извършена ваксинацията против бяс и сте получили 

декларацията за теста  RNAT и най-малко 42 дни преди предполагаемата дата 

на износ 

 Подайте заявката си за разрешение за внос, включително направете пълно плащане и 

цялата съпътстваща документация онлайн чрез системата ни за условията за биосигурност 

при вноса Biosecurity Import Conditions System (BICON) 

 Подкрепяща документация (не се изискват оригинални документи) трябва да включва:  

o Ваксинация срещу бяс и декларация за изследването RNAT. 

o Доклад от лабораторията за изследването RNAT. 

 Може да се наложат допълнителни такси, ако липсва информация, ако тя е неправилна 

или заявлението е задържано.  

 От 1 март 2021 г. разрешението за внос ще бъде валидно за 12 месеца или до изтичане на 

теста за титър на антитела за неутрализиране на бяс (RNAT), което от двете настъпи първо. 

Стъпка 8: Предварително резервирайте настаняване под карантина след вноса 

и организирайте пътуването 

Срок: След като получите разрешението за внос 

Котките трябва да прекарат най-малко 10 дни след вноса в карантинното депо Mickleham в 

Мелбърн. За допълнителна информация вижте австралийската уебстраница за карантинни депа 

след влизане в страната Australian Post Entry Quarantine Facilities.  

 

Ако служител по биосигурност прецени за необходимо, диагностични проби могат да бъдат взети 

от животните по време на карантината, включително за да се провери дали условията за внос 

продължават да са в съответствие с управлението на рисковете за биосигурност, свързани с вноса 

на животни в Австралия. 

Подготовка за пътуването: 

 Министерството не поставя никакви ограничения върху избраната от Вас авиокомпания, 

но котката трябва да пристигне директно на Международно летище Мелбърн. 

Вътрешните трансфери от австралийски град до Мелбърн не са разрешени. 

 Кучето трябва да пътува като деклариран товар (не в кабината) в одобрена от 

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) клетка за котки. Насоките на 

IATA може да видите на следния линк: Traveller's Pet Corner.  

 В повечето страни съществуват компании за транспорт на животни, които могат да 

подготвят пътуването Ви. Посетете сайта на Международната асоциация за транспорт на 

животни и домашни любимци International Pet and Animal Transportation Association 

(IPATA), за за видите списъка на транспортни фирми за животни в целия свят. 

 Министерството не поема отговорност за животни, които са избягали по пътя. 

 Всички транспортни разходи са за сметка на вносителя. 

Транзит/Пренатоварване 

 Котката може да преминава транзитно transit (да кацне, но да остане в същия самолет) или 

да се пренатовари tranship  (да смени самолета) във всяка страна по пътя към Австралия. 

Котките, пренатоварени през международни летища в неодобрени страни non-approved 

countries,  не трябва да напускат международната страна на летището. 

 

 Задължение е на вносителя да се свърже с компетентните власти  в страната на 

пренатоварване, за да установи: 

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/import/online-services/bicon
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/quarantine-facilities-and-fees/post-entry-quarantine-facilities
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o дали те позволяват на животните да се пренатоварват  

o дали разполагат с помещения за настаняване на животни по време на 

пренатоварването 

o колко дълго могат да се държат животните 

o  дали се прилагат някакви допълнителни условия. 

Стъпка 9: Проверете другите ваксинации 

Срок: В зависимост от валидността на ваксинацията на вашата котка 

Министерството препоръчва котката Ви да получи ваксинация, която предпазва от котешки 

ентерит (известен също като котешка панлевкопения или котешка чума), ринотрахеит и 

калицивирус и е да валидна за целия период след влизане в карантина. 

 

Стъпка 10: Третиране за  вътрешни паразити 

Срок: Две третирания с интервал от най-малко 14 дни, но в рамките на 45 дни 

преди датата на износ, с второ третиране в рамките на 5 дни преди датата на 

износ 

Котката трябва да бъде третирана за вътрешни паразити, ефективно срещу нематоди и цестоди, 

от частнопрактикуващ ветеринарен лекар government approved veterinarian. Трябва да се направят 

две третирания с интервал от най-малко 14 дни и в рамките на 45 дни преди датата на износ. 

Второто третиране трябва да се извърши в рамките на 5 дни преди датата на износ. 

 

Further information on acceptable treatments. 

 

Стъпка 11: Третиране за  външни паразити 

Срок: Започнете най-малко 21 дни преди износа и повторете според указанията 

на производителя до датата на износа 

 Частнопрактикуващ ветеринарен лекар трябва да третира котката с продукт, който убива 

бълхи и кърлежи при контакт най-малко 21 дни преди датата на износ. Трябва да се 

поддържа непрекъсната защита от външни паразити до момента на износа и може да се 

наложи третирането да се повтори от ветеринарния лекар в съответствие с указанията на 

производителя. 

 За да изчислите 21 дни преди датата на износ, отчитайте първия ден на прилагането на 

третирането като ден 0. Например, ако третирането е направено на 1 януари, тогава най-

ранната дата на износ е 22 януари. 

 При всяко следващо посещение в клиниката, частнопрактикуващия ветеринарен лекар 

трябва да прегледа котката за външни паразити.  Ако се открият бълхи или кърлежи, те 

трябва да бъдат отстранени и третирането да започне отново. 

 Further information on acceptable treatments./Повече информация за допустимите начини 

на третиране 

Стъпка 12: Клиничен преглед преди износа 

Срок : В рамките на 5 дни преди датата на износа 

 

Котката трябва да бъде прегледана от частнопрактикуващ ветеринарен лекар government 

approved veterinarian  или официален ветеринарен лекар official government veterinarian и да се 

установи, че в рамките на 5 дни преди износа няма външни паразити и клинични признаци на 

инфекциозно или заразно заболяване. Трябва да донесете всички документи на този преглед.   

 

Стъпка 13: Попълване на ветеринарено-здравен  сертификат  

https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/step-by-step-guides/parasite-treatment
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https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications
https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications


(Приложение 1) 

Срок: В рамките на 5 дни преди датата на износа 

 Ветеринарно-здравният сертификат е Приложение 1 към Вашето разрешение за внос. 

 Валидно разрешение за внос с ветеринарно-здравен сертификат, попълнен от официален 

държавен ветеринарен лекар в страната на износ, трябва да придружава котката при 

пристигането й в Австралия. 

 Официален държавен ветеринарен лекар трябва да попълни, подпише и подпечата всички 

страници на ветеринарно-здравния сертификат 

 Всички корекции, направени във ветеринарно-здравния сертификат, трябва да бъдат 

зачеркнати, да останат четливи и да бъдат подписани и подпечатани от официалния 

държавен ветеринарен лекар (не трябва да се използва коригираща течност). 

 Официален ветеринарен лекар трябва също да подпише и подпечата всяка страница от: 

o Декларацията за изследване на титър за антитела  срещу бяс RNATT 

o Лабораторния резултат за RNATT. 

 Може да се използват копия, но те трябва да носят на всяка страница оригиналния подпис 

на официалния държавен ветеринарен лекар и печат на компетентния орган competent 

authority. 

 Препоръчително е Вие също да съхранявате копие от всеки документ. 

Допълнителни насоки за официални държавни ветеринарни лекари, които подготвят кучета и 

котки за пътуване в Австралия: 

Guidance for official government veterinarians preparing dogs and cats for export to Australia 

PDF [364 KB] 

Guidance for official government veterinarians preparing dogs and cats for export to Australia 

DOCX [37 KB] 

 

Стъпка 14: Пътуване до Австралия 

 

 Котката трябва да пътува в одобрена от Международната асоциация за въздушен 

транспорт (IATA) клетка за котки (вж. Стъпка 8). 

 Не поставяйте никакви предмети, включително играчки, лекарства или ценни предмети, в 

клетката, тъй като след пристигането в Австралия те ще бъдат унищожени като отпадъци 

с цел биосигурност. 

 В повечето случаи котката ще бъде проверена на товарния терминал, а не на пътническия 

терминал. 

 Котката трябва да пристигне в Австралия преди изтичане валидността на разрешителното 

за внос. 

Стъпка 15: При пристигане в Австралия 

 При пристигането, служител на Департамента ще вземе Вашата котка за транспортиране 

директно до карантинното депо в Mickleham. 

 Котките трябва да останат в Mickleham най-малко 10 дни. Всички проблеми, които 

увеличават риска за биосигурността,  могат да удължат престоя.  

 Ако служител по биосигурност прецени за необходимо, могат да бъдат взети 

диагностичните проби от животните в карантинното депо (PEQ), включително за да се 

провери дали условията за внос продължават да са в съответствие с управление на 

рисковете за биосигурност, свързани с вноса на животни в Австралия. 
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