
Неофициален превод 

Израел: Облекчено влизане на домашни любимци, придружени от собственици 

от Украйна и Русия, във връзка с извънредното положение 

С оглед на извънредното положение в Украйна, Министерството на земеделието 

издава насоки, които ще улеснят пристигащите от Украйна и Русия, които искат да 

влязат в страната със своите домашни любимци, при условие че не са диви животни 

или опасна порода кучета или техен хибрид съгласно израелското законодателство*. 

Кучета и котки на възраст над една година 

 

Министерството на земеделието ще одобри влизането им в Израел, при условие че бъдат 

ваксинирани срещу бяс в една от частните ветеринарни клиники или във ветеринарния 

отдел на местната власт, в рамките на 48 часа от влизането им в Израел. 

Потвърждението (доказателството) трябва да бъде изпратено на vs-airport@moag.gov.il 

 

Котенца и кученца на възраст от четири месеца до една година - могат да бъдат доведени 

до две животни при условие, че са принадлежали на собствениците над 90 последователни 

дни. 

 

1. В случай, че собствениците имат ветеринарно-здравен сертификат, подписан от 

частен ветеринарен лекар. Сертификатът ще потвърди, че животното е здраво и 

ваксинирано срещу бяс през последната година преди да пристигне в Израел. 

2. Собственикът има (за животното си) резултат от кръвен тест за антитела срещу бяс. 

 

3. Ако собственикът не разполага с необходимите документи, съгласно точки 1-2 по-

горе, Министерството на земеделието ще одобри влизането на котенцата и кученцата 

в Израел, при условие че са изпълнени следните условия: 

а) Декларация на собственика, че кучето/котката е ваксинирано срещу бяс. 

б) Собственикът трябва да подаде заявление за лиценз за внос. 

в) Кучето/котката ще лети до Израел като багаж, придружено от товарителница. 

г) Кучето/котката ще бъде поставено под карантина веднага след кацане (в 

Rishon Lezion и/или Petah Tikva) с цел извършване на кръвен тест за антитела 

срещу бяс. Продължителност на периода на карантина - до получаване на 

нормални резултати от теста (над 0,5 международни единици). 

 

В изключителни случаи, 

Можете да се свържете с горещата линия на Министерството на земеделието 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата, като се обадите на 6016* или +972-3-9485555. 

 

На горещата линия ще получите максимално съдействие. Заявлението трябва да бъде 

придружено от следните данни: 

 Name + surname of owner 

 Animal type 

 Chip number (if any) 

 The age of the animal 
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 Име + фамилия на собственика 

 Вид на животното 

 Номер на чип (ако има такъв) 

 Възраст на животното 

За всякакви допълнителни запитвания или въпроси, обадете се на горещата линия на 

Министерството на земеделието, на разположение 24/7 на 6016 * или 972-3-9485555 + 

Министерството на земеделието може да отмени тези облекчения на изискванията по 

всяко време. 

Важно е да се отбележи, че облекчаването на изискванията е валидно най-късно до 

31.03.2022 г. за пристигащите в страната от Украйна или Русия със своя домашен любимец. 

*Списък на опасните породи: 

 Американски стафордширски бултериер 

 Бултериер 

 Аржентинско дого 

 Японски Bandog Tosa Inus 

 Стафордширски бултериер 

 Питбул териер 

 Фила Бразилейро 

 Ротвайлер 

Israel: Ease of entry for pets accompanied by owners 
from Ukraine and Russia following the state of 
emergency 

In view of the state of emergency in Ukraine, the Ministry of Agriculture is issuing 
guidelines that will make it easier for those arriving from Ukraine and Russia, and 
seeking to arrive in the country with their pets, provided it is not a wild animal or a 
dangerous breed of dog or its hybrid under Israeli law*. 

Dogs and cats over one year of age  
 
The Ministry of Agriculture will approve their entry into Israel, provided that they are 
vaccinated against rabies in one of the private veterinary clinics or in the veterinary 
department of the local authority, within 48 hours of their entry into Israel. 
The confirmation (proof) should be sent to vs-airport@moag.gov.il .  

Kittens and puppies from the age of four months to a year - up to two animals 
can be brought on condition that they have belonged to the owners for over 90 
consecutive days. 
. 
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1) If their owners have a veterinary health certificate signed by a private 
veterinarian. The certificate will confirm that the animal is healthy and 
vaccinated against rabies within the last year before arriving in Israel. 

2) The owner has (for his animal) a normal blood test result for rabies antibodies.  
3) Insofar as the owner does not have the documents required in sections 1-2 

above, the Ministry of Agriculture will approve the entry of the kittens and 
puppies into Israel, provided all the following conditions are met: 

a) Owner statement that the dog / cat is vaccinated against rabies. 
b) The owner must apply for an import license. 
c) The dog / cat will fly to Israel as luggage only accompanied by a bill 

of lading. 
d) The dog / cat will be transferred immediately after landing to 

quarantine (in Rishon Lezion and/or Petah Tikva) for the purpose of 
performing a blood test for rabies antibodies. Duration of the 
quarantine period - until normal test results are obtained (over 0.5 
international units). 
 

In exceptional cases,  
You can contact the Ministry of Agriculture's hotline 24 hours a day, 7 days a week by 
calling 6016* or + 972-3-9485555. 
The hotline will help as much as possible. The application must be accompanied by the 
following details: 

 Name + surname of owner 
 Animal type 
 Chip number (if any) 
 The age of the animal 

For any further inquiries or questions, call the Ministry of Agriculture's hotline, available 
24/7 at 6016 * or 972-3-9485555 + 
The Ministry of Agriculture can cancel these easing of requirements at any time. 
It is important to note that the easing of requirements is valid until 31.3.2022 at the 
latest, for those arriving in the country from Ukraine or Russia with their pet. 
 
*List of dangerous breeds: 

 American Staffordshire Bull Terrier 
 Bull Terrier 
 Dogo Argentino 
 Japanese Bandog Tosa Inus 
 Staffordshire Bull Terrier 
 Pit Bull Terrier 
 Fila Brasileiro 
 Rottweiler 


