
Неофициален превод! 

 

Обща информация за пътуване с домашни любимци 
 

(източник:https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-

exporting/bringing-in-transshipping-dogs-cats ) 

 
Внасяне означава донасяне на животно в Сингапур от друга държава.  

Транзит (пренатоварване) означава пътуване между държави и преминаване през 

Сингапур за период от по-малко от 24 часа. 

Обърнете внимание, че всички кучета и котки, изнесени извън Сингапур, при 

връщането си в Сингапур са обект на същите правила като тези, които влизат за първи 

път.   

Преди да внесете Вашето куче или котка в Сингапур  
 

Преди да вземете Вашето куче или котка в Сингапур, трябва да имате предвид 

възрастта на животното, медицинските условия и възможния стрес върху животното по 

време на пътуването. 

 

Също така трябва да закупите подходяща клетка за животни и да направите 

необходимата организация на транспорта с авиокомпаниите. Вижте уебсайта на 

Международната асоциация за въздушен транспорт за насоки за подходящи клетки.  

International Air Transport Association website 

 

1. Проверете към коя категория за риска от бяс попада страната- 

износител  
AVA категоризира страните според статута им на риск за бяс. Кучетата и котките, 

внесени от всяка категория, подлежат на различни ветеринарни условия. 

Тъй като категоризацията на страните подлежи на промяна, моля, когато наближи 

датата на внос, проверете уебсайта на AVA за най-актуалната класификация, за да сте 

сигурни, че ще следвате правилните изисквания. 

 
Категоризация на риска за бяс – България попада в категория D 

Категория А 

Страни, свободни 

от бяс  

Категория B 

Страни с 

незначителен риск от 

бяс  

Категория C  

Страни с контролиран 

риск или нисък риск 

от бяс  

Категория  D 

Страни с 

неопределен 

риск от бяс  

 Australia 

 New Zealand 

 Republic of 

Ireland 

 United 

Kingdom 

 Cayman Islands 

 Denmark 

 Hong Kong 

 Iceland 

 Japan 

 Jersey 

 Liechtenstein 

 Luxembourg 

 Norway 

 Portugal 

 Sweden 

 Switzerland 

 USA (Guam and 

Hawaii само) 

 Austria 

 Belgium 

 Canada 

 Chinese Taipei 

 Cyprus 

 Estonia 

 Finland 

 France 

 Germany 

 Italy 

 Latvia 

 Netherlands 

 Slovakia  

 Spain 

 United States of 

America (освен 

Всички страни, 

които не са 

посочени в 

Категориите A, 

B и C 

 

https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/bringing-in-transshipping-dogs-cats
https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/bringing-in-transshipping-dogs-cats
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/live-animals/pets/Pages/index.aspx


Категория А 

Страни, свободни 

от бяс  

Категория B 

Страни с 

незначителен риск от 

бяс  

Категория C  

Страни с контролиран 

риск или нисък риск 

от бяс  

Категория  D 

Страни с 

неопределен 

риск от бяс  

Guam и Hawaii) 

В рамките на всяка от четирите категории държави се прилагат различни групи от 

ветеринарни условия за кучета и котки. Ветеринарните условия включват изисквания за 

ваксинации, кръвни изследвания, лечение на паразити и др., някои от които имат 

специфични срокове. Прочетете внимателно условията на съответните линкове 

съответно за страни от категория A, B, C и D:  

Ветеринарни условия за: 

 

 Category D Countries 

 

Друга възможност е да използвате следните схеми (диаграми) за внос на домашни 

любимци, които съдържат срокове, които ще трябва да спазите с определени действия 

като ваксинации, кръвни изследвания, паразитни процедури и т.н.   

 Pet import flowchart for Category D Countries 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-

condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2 

 

Също така можете да използвате  нашия Калкулатор за изисквания   

Pet Import Requirement Calculator 

 

 

2. 2a. Уверете се, че породата на Вашето куче или котка е 

позволена за внос в Сингапур  

 Породи кучета и котки, не разрешени за внос в 

Сингапур 

 Породи кучета и 

котки, не разрешени за внос 

в Сингапур   

 Pit Bull, including:  

o American Pit Bull Terrier (also known as 

American Pit Bull and Pit Bull Terrier) 

o American Staffordshire Terrier 

o Staffordshire Bull Terrier 

o American Bulldog 

o Crosses between them and other breeds 

 Akita 

 Boerboe 

 Dogo Argentino 

 Fila Brasileiro 

 Neapolitan Mastiff 

 Tosa 

 Perro De Presa Canario 

 Crosses of any of the above breeds 

 1st to 4th generation 

Bengal or Savannah cat 

crosses.* 

* Bengal cat cross is at least a 5th generation cross from the ancestral stock of 

Prionailurus bengalensis 

* Savannah cat cross is at least a 5th generation cross from the ancestral stock of 

Leptailurus serval 

http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/category-d-countriescaff921875296bf09fdaff00009b1e7c.pdf?sfvrsn=0
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/tools-and-resources/pet-import-requirement-calculator
https://www.ava.gov.sg/images/default-source/section-content/pets-and-animals/banned-dogs.png?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/images/default-source/section-content/pets-and-animals/banned-cats.png?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/images/default-source/section-content/pets-and-animals/banned-dogs.png?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/images/default-source/section-content/pets-and-animals/banned-cats.png?sfvrsn=0


2b. Уверете се, че Вашето куче или котка са разрешени за внос във Вашия тип 

жилище в Сингапур 

 

Вид на кучето/котката 

Съвет за 

жилищно 

развитие 

(HDB)  

Жилищен 

апартамент 

(Брой 

позволени 

кучета / котки 

на жилищна 

единица)  

Жилищни 

помещения, 

които не са в 

съответствие 

със Съвета за 

жилищно 

развитие 

(Брой 

позволени 

кучета / котки 

на жилищна 

единица) 

 

Одобрени малки породи кучета  

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-

for-businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2 

 

 

1 До 3 броя  

Породи кучета, допускани за отглеждане при специални условия  

 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-

for-

businesses/summaryofab_doglicensingcontrol_rules_15nov2011.pdf?sfvrsn=2 

 

0 

1  
(Освен тези 3 

кучета е 

позволено още 

само 1 от 

породите, 

допускани за 

отглеждане при 

специални 

условия)  

 

Cat 

Котка  
0 

* Проверете във 

Вашето 

жилищно 

управление за 

специфични 

правила при 

гледане на 

котки 

 

 

Вижте  Породи кучета, позволени за апартаменти, в съответствие със Съвета по 

жилищно развитие  

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-

businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2 

 

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/summaryofab_doglicensingcontrol_rules_15nov2011.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/summaryofab_doglicensingcontrol_rules_15nov2011.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/summaryofab_doglicensingcontrol_rules_15nov2011.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/approvedsmallbreed.pdf?sfvrsn=2


3. Заведете Вашето куче или котка за ваксинация срещу бяс и за 

серологичен тест  

Кучетата и котките от страни от Категории B, C или D трябва да имат валидна 

ваксинация срещу бяс преди пристигането си в Сингапур. 

Освен това на тези кучета и котки трябва да се направи кръвен серологичен тест, за 

проверка на нивата на антитела срещу бяс най-малко 30 дни след ваксинацията против 

бяс. Резултатът от теста трябва да бъде най-малко 0,5 IU / ml. 

За подробен график за това кога да завършите ваксинацията и теста за кръвния 

серологичен тест, моля, вижте схемата (диаграмата) за внос на домашни любимци в 

стъпка 1 по-горе: pet import flowchart in Step 1 above.  

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-

dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2 

4. Изпратете  Вашето куче или котка за общи ваксинации   
 

Изпратете  Вашето куче или котка за следните общи ваксинации:    

 Куче: Гана, Хепатит, Парвовироза  

 Котки: Котешки грип (Калицивирусна инфекция по котките и Котешки 

ринотрахеит) и Котешки ентерит (Котешка панлевкопения/ Парвовирусна 

инфекция по котките) 

Моля, уверете се, че номерът на микрочипа на кучето или котката е посочен във всички 

ваксинационни документи. 

За подробен график за това кога да завършите общите ваксинации, моля, вижте схемата 

(диаграмата) за внос на домашни любимци в стъпка 1 по-горе: pet import flowchart in 

Step 1 above.  

https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-

dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2 

5. Запазете карантинно депо от AVA  

Кучетата и котките от държави, попадащи в категории C или D, трябва да бъдат 

поставени под карантина в Карантинен пункт за животни в Sembawang (Sembawang 

Animal Quarantine Station (SAQS) при пристигането им в Сингапур.Моля, вижте 

контролно-пропускателните гранични пунктове за карантина на животните на AVA за 

повече информация относно карантината на животните:  

Animal Quarantine & AVA's Border Control Checkpoints 

Кучетата и котките от категории А или B не се изисква да бъдат подложени на 

карантина при условие, че са изпълнени всички ветеринарни условия и животните са 

клинично здрави при пристигане. 

Онези, които се намират в категория С, трябва да бъдат поставени под карантина за 

минимум 10 дни (категория C1) или 30 дни (категория C2). Моля, вижте схемата 

(диаграмата) за внос на домашни любимци pet import flowchart for Category C countries 

https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-d-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/animal-quarantine
http://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/import-condition/category-c-dog-cat-import-flowchart-apr2018.pdf?sfvrsn=2


за държави от категория С, за да разберете как вашият домашен любимец може да бъде 

поставен под карантина за 10 дни вместо за 30 дни. 

Онези, които се намират в категория D, трябва да бъдат поставени под карантина за 

минимум 30 дни. 

Моля, резервирайте карантинното депо  поне 3 месеца преди очакваното пристигане на 

кучето / котката в Сингапур чрез нашата система за карантина: Quarantine Management 

System. 

За подробен график за това кога да резервирате карантинно депо за Вашия домашен 

любимец, моля, вижте схемата (диаграмата) за внос на домашни любимци в стъпка 1 

по-горе: pet import flowchart in Step 1 above.  

6. Получете разрешително за куче, преди да кандидатствате за 

разрешително за внос 

Разрешително за куче  

Dog owners, please apply for a dog licence online before applying for an import licence. 

Please refer to the table below for the relevant fees.  

Собственици на кучета, моля, кандидатствайте за разрешително за куче он-лайн: apply 

for a dog licence online  

https://www.ava.gov.sg/e-services/pet-animals/dog-licencing-eservices 

Моля, вижте таблицата по-долу за съответните такси:  

 

Такси за разрешително  

Category  

Категория  

1-year licence*  

Разрешително за 1 

година  

2-year licence 

(effective from 1 

March 2018)*  

Разрешително за 2 

години  

(В сила от 1 март 

2018) 

3-year licence 

(effective from 1 

March 2018)* 

Разрешително за 3 

години  (В сила от 

1 март 2018)  

1st 3 dogs 

1-ва 3 кучета  

Sterilised: 

S$15 per dog 

Non-sterilised: 

S$90 per dog 

Sterilised: 

S$25 per dog  

Non-sterilised: 

S$165 per dog 

Sterilised: 

S$35 per dog  

Non-sterilised: 

S$230 per dog 

4th and 

subsequent dogs 

4-то и 

последващи 

кучета  

S$180 per dog 

 

Кастрирани:  

S$15 на куче 

 

Некастрирани:  

S$90 на куче  

S$180 на куче  
 

A reduced licence fee of 

$15 for the 4th dog is 

$325 per dog 

 

Кастрирани: 

S$25 per dog 

 

Некастрирани:  

S$165 на куче  

S$165 на куче  

 

 

A reduced licence 

$460 per dog 

 

Кастрирани: 

S$35 на куче  

 

Некастрирани:  

S$230 на куче  

$460 на куче  

 

 

A reduced licence 

https://qms.ava.gov.sg/Public/Login.aspx
https://qms.ava.gov.sg/Public/Login.aspx
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://pals.ava.gov.sg/
https://pals.ava.gov.sg/
https://pals.ava.gov.sg/
https://www.ava.gov.sg/e-services/pet-animals/dog-licencing-eservices


Category  

Категория  

1-year licence*  

Разрешително за 1 

година  

2-year licence 

(effective from 1 

March 2018)*  

Разрешително за 2 

години  

(В сила от 1 март 

2018) 

3-year licence 

(effective from 1 

March 2018)* 

Разрешително за 3 

години  (В сила от 

1 март 2018)  

only applicable for a 

sterilised, obedience 

trained mongrel adopted 

from an animal welfare 

group rehoming partner 

of AVA 

 

Намалената  

такса за разрешително 

от 15 долара за 4-то 

куче е приложима само 

за кастриран, обучен 

мелез, осиновен  от 

сдружение за хуманно 

отношение към 

животните, който е 

партньор на AVA 

fee of $25 for the 4th 

dog is only 

applicable for a 

sterilised, obedience 

trained mongrel 

adopted from an 

animal welfare 

group rehoming 

partner of AVA 

 

Намалената  

такса за 

разрешително от 25 

долара за 4-то куче 

е приложима само 

за кастриран, 

обучен мелез, 

осиновен  от 

сдружение за 

хуманно 

отношение към 

животните, който е 

партньор на AVA 

fee of $35 for the 4th 

dog is only 

applicable for a 

sterilised, obedience 

trained mongrel 

adopted from an 

animal welfare 

group rehoming 

partner of AVA 

 

Намалената  

такса за 

разрешително от 35 

долара за 4-то куче 

е приложима само 

за кастриран, 

обучен мелез, 

осиновен  от 

сдружение за 

хуманно 

отношение към 

животните, който е 

партньор на AVA 

* Собствениците получават отстъпка от 10%, ако плащанията се извършват чрез 

следните платформи за електронни разплащания - GIRO, онлайн или AXS. Цените, 

посочени  по-горе, изключват отстъпката от 10%. 

Разрешително за внос 

Кандидатствайте за лиценз за внос чрез уебсайта LicenceOne website. За поетапно 

ръководство за това как да кандидатствате за разрешително за внос, моля, кликнете тук:  

here. 

https://www.ava.gov.sg/e-services 

 

 

Разрешителното е валидно 30 дни от датата на издаване.  

 

Type of licence 

Вид разрешително  

Cost 

Цена 

Service Standard 

Стандарт на услугата 

Validity 

Валидност  

Разрешително за :Licence to 

Внос/Износ/Транзит 

Import/Export/Transship 

Животни, птици, яйца и 

биологични материали/ (за 

лично ползване)Animals, 

Birds, Eggs and Biologics 

 S$50 

 

 S$100 

 Стандартна услуга, 

издаване в рамките 

на 2 работни дни 

от подаване на 

пълния набор  

документи ) 

 

Валидно 

30 дни от 

затата на 

издаване   

http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
https://www.ava.gov.sg/e-services
https://www.ava.gov.sg/e-services
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131


Type of licence 

Вид разрешително  

Cost 

Цена 

Service Standard 

Стандарт на услугата 

Validity 

Валидност  

(Personal)  Експресна услуга, 

В рамките на 1 

работен ден от 

подаване на пълния 

набор документи 
 

Разрешително за :Licence to 

Внос/Износ/Транзит 

Import/Export/Transship 

Животни, птици, яйца и 

биологични материали/ (с 

търговска цел) Animals, 

Birds, Eggs and Biologics 

(Commercial) 

 S$87 

 

 S$174 

 Стандартна услуга, 

издаване в рамките 

на 2 работни дни от 

подаване на пълния 

набор  документи ) 

 

 Експресна услуга, 

В рамките на 1 

работен ден от 

подаване на пълния 

набор документи 

 

 

Валидно 30 

дни от 

датата на 

издаване   

Ако внасяте кучета със смесена или кръстосана порода, прикачете цветна снимка на 

Вашето куче в онлайн приложението, показвайки лицето и тялото на кучето, така че 

AVA да може да провери дали не е забранена порода.  

За подробен график за това кога да кандидатствате за  разрешително за куче и ако е 

необходимо, разрешително за внос, моля, вижте схемата (диаграмата) за внос на 

домашни любимци в стъпка 1 по-горе: pet import flowchart in Step 1 above.  

7. Запазете си час за преглед на Вашето куче или котка  

Запазете си час за преглед на Вашето куче или котка чрез Intelligent Food Approval & 

Safety Tracking System (iFAST)  на AVA  най-малко 5 дни преди пристигането. 

Домашните любимци, пристигащи без предварително записване за преглед, ще им бъде 

начислена такса за преглед от 80 щ.д. 

Прегледи се извършват съгласно долупосочения график:  

 Работни дни: От понеделник до събота: 08.00 - 22:30 ч.  

 Почивни дни: Неделя и официални празници 

Моля, направете справка за поетапните указания за това как да създадете профил  create 

an account и как да запазите час за преглед book an inspection.  

Имайте предвид, че домашните любимци, които пристигат от Малайзия по сухоземен 

път, могат да бъдат прегледани  само в Tuas ChecksPoint от понеделник до събота 

между 8 и 10 часа сутринта. 

За подробен график за това кога да запазите час за преглед  за Вашето куче или котка, 

моля, вижте схемата (диаграмата) за внос на домашни любимци в стъпка 1 по-горе: pet 

import flowchart in Step 1 above. 

http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
http://licence1.business.gov.sg/AVA/neweadvisor/showSelectedLicence.action?selectedLicenceIds=201301030000131
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://ifast.ava.gov.sg/eserviceweb/
https://ifast.ava.gov.sg/eserviceweb/
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/create-an-account-%28for-non-singpass-users-and-company%29.pdf?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/create-an-account-%28for-non-singpass-users-and-company%29.pdf?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/apply-for-e-booking-appointment-using-the-ava-licence.pdf?sfvrsn=0
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category


8. Отидете с кучето или котката за третиране срещу паразити и 

получаване  на ветеринарен здравен сертификат 

AVA изисква ветеринарен сертификат, удостоверяващ, че кучето или котката Ви 

отговаря на ветеринарните условия, здраво е и е свободно от заразни или инфекциозни 

заболявания преди вноса.  

СТЪПКА ОПИСАНИЕ 

СТЪПКА A: 

Изтеглете и отпечатайте модела на ветеринарен сертификат, приложен 

съответно в AVA-  Ветеринарни условия на или подробна схема 

(диаграма) за внос на домашни любимци в стъпка 1 по-горе: Veterinary 

Conditions or detailed pet import flowchart in Step 1 above. 

 

СТЪПКА B: 

Изпратете кучето или котката за третиране за външни и вътрешни 

паразити и нека лекуващият частен ветеринарен лекар да попълни 

Ветеринарния здравен сертификат.  

СТЪПКА С: 

Попълненият ветеринарен здравен сертификат, трябва да бъде заверен от 

официален ветеринарен лекар в държавата, от която изнасяте Вашето куче 

или котка. 

 

За подробен график за това кога да изпратите вашето куче или котка за третиране 

срещу  паразити и за да получите ветеринарния здравен сертификат, моля, вижте 

схемата (диаграмата) за внос на домашни любимци в стъпка 1 по-горе: pet import 

flowchart in Step 1 above.   

9. Представете разрешителното за внос на Вашето куче или котка 

по време на проверката на летището  

Представете разрешителното за внос на Вашето куче или котка по време на проверката 

на летището - Стъпка 6 по-горе (Step 6 above). 

Собствениците на кучета и котки от страни от Категория А и В също така трябва да 

уговорят с избраната от Вас авиокомпания да подписването на Декларация на капитана 

(образецът се намира във Ветеринарните условия или подробната схема (диаграма) за 

внос на домашни любимци в стъпка 1 по-горе): Veterinary Conditions or detailed pet 

import flowchart in Step 1 above).  

Кратко резюме  

 

Категория страна  A B C D 

Стандартен микрочип по ISO  Y Y  Y Y  

Обща ваксинация  Y  Y  Y  Y  

Ваксинация срещу бяс  
 

Y  Y  Y  

Кръвен тест за титър на антителата срещу бяс  
 

Y  Y  Y  

Ветеринарен здравен сертификат  Y  Y  Y  Y  

Оригинални документи от ваксинацията  Y  Y  Y  Y  

Запазване на Карантинно депо  
  

Y  Y  

Декларация на капитана  Y Y 
 

  

https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats-new#6-Obtain-a-dog-licence-before-applying-for-an-import-licence
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category
https://www.ava.gov.sg/bringing-in-transshipping-dogs-cats#1-Identify-the-exporting-countrys-rabies-risk-category


Категория страна  A B C D 

(образецът се намира във Ветеринарните условия за категория А и B)               

При пристигането в Сингапур  

Стъпките, които трябва да предприемете след пристигането на кучето или котката в 

Сингапур, са различни  в зависимост от карантинните изисквания за Вашия домашен 

любимец. 

На диаграмата по-долу е представено кратко резюме на процедурата след 

пристигането: 

 

Моля, за повече информация относно:   

 Процедури за ветеринарни прегледи  и митническо разрешително в граничните 

контролни служби на AVA и;  

 Карантинно депо за животни в Sembawang 

вижте Карантина на животните и гранични контролно-пропускателни пунктове 

на AVA: Animal Quarantine & AVA Border Control Checkpoints 

Допълнителни изисквания за търговци вносители  

Ако внасяте кучета или котки с търговска цел, трябва да отговаряте на тези изисквания 

в допълнение към етапите, изброени в предишните раздели. 

Разрешително за магазин за животни  

In order to import pets for commercial purposes, you must first obtain a Pet Shop Licence. 

За да внесете домашни любимци с търговска цел, трябва първо да получите 

разрашително за магазин за домашни любимци: obtain a Pet Shop Licence. 

Митническо разрешително  

Търговците вносители могат да се запознаят с процедурите на Митницата на Сингапур 

и изискванията за внос на домашни любимци с търговска цел на следния линк:  

https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/importing-of-

pets-for-commercial-purpose 

Транзит (пренатоварване) на кучета през Сингапур  

Транзит (пренатоварване) означава пътуване между държави и преминаване през 

Сингапур за период от по-малко от 24 часа. 

За да преминете транзитно през Сингапур, трябва да имате Разрешително за транзит на 

АVA.  

https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/animal-quarantine
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/1dogscats_revised2014.pdf?sfvrsn=2
https://www.ava.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/1dogscats_revised2014.pdf?sfvrsn=2
https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/importing-of-pets-for-commercial-purpose
https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/import-procedures/importing-of-pets-for-commercial-purpose


Кандидатствайте за Разрешително за транзит на AVA  

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action 

 

Уведомете службата за граничен контрол на AVA за датата и часа на пристигане, преди 

Вашият домашен любимец да пристигне в Сингапур.  

Подгответе следната документация:  

 валиден Ветеринарен здравен сертификат или;  

 валиден документ на ваксинация срещу бяс или; 

  разрешително за внос от страната вносител   

Кандидаствайте на уебсайта за електронни разрешителни на AVA: LicenceOne (AVA e-

Licensing) website и изтеглете готовите документи.  

За да се запознаете с поетапното ръководство за кандидатстване за разрешително за 

внос, моля вижте линка : here. 

Имайте предвид, че ще трябва да се регистрирате в сайта LicenceOne (AVA e-Licensing) 

website ) и да намерите конкретна услуга за разрешително за транзит  

За транзитни периоди от повече от 4 до 6 часа по време на работното време на CAPQ и 

изискващи настаняване в CAPQ, собствениците на домашни любимци / агенти / 

представители са задължени да назначат онлайн преглед чрез Intelligent Food Approval 

& Safety Tracking System (iFAST) на AVA    най-малко 5 дни преди пристигането. 

Домашните любимци, пристигащи за преглед без предварително записване, ще им бъде 

начислена такса за преглед от 80 щ.д. заедно с таксата за настаняване в размер на 26,25 

долара.  

 

Вид разрешително  Цена и валидност  

Разрешително за  

Внос/Износ/Транзит на  

Животни, Птици, Яйца и 

Биологични материали (с търговска 

цел)  

 S$87 (стандартна услуга, издаване в 

рамките на 2 работни дни от подаването на 

пълния набор документи) 

 S$174 (експресна услуга, издаване в 

рамките на 1 работен ден от подаването на 

пълния набор документи) 

 Валидно 30 дни от датата на издаване 

 Всяко разрешително Ви позволява да 

изнесете 1 пратка  

Разрешително за  

Внос/Износ/Транзит на  

Животни, Птици, Яйца и 

Биологични  материали (за лично 

ползване)  

 S$50 (стандартна услуга, издаване в 

рамките на  2 работни дни от подаването на 

пълния набор документи) 

 S$100 (експресна услуга, издаване в 

рамките на 1 ден от подаването на пълния 

набор документи) 

 Валидно 30 дни от датата на издаване 

Какво се случва по време на транзита  

За транзитни периоди от повече от 4 до 6 часа, Вашето куче или котка ще бъде 

прехвърлено в Changi Станция по карантина за животни и растения на AVA (CAPQ)  

https://licence1.business.gov.sg/AVA/authentication/showLogin.action
https://licence1.business.gov.sg/AVA
https://licence1.business.gov.sg/AVA
https://www.ava.gov.sg/e-services
https://licence1.business.gov.sg/AVA
https://licence1.business.gov.sg/AVA
https://ifast.ava.gov.sg/eserviceweb/
https://ifast.ava.gov.sg/eserviceweb/


Changi Animal & Plant Quarantine station. През неработното време на CAPQ, животното 

ще бъде гледано в зоната, собственост  на авиокомпанията за по-кратък транзитен 

период или периоди.  

От Вас се изисква да заплатите такса от 26.25 щ.д. на животно на ден за настаняване на 

кучето или котката си в CAPQ. Това покрива разходите за храна, почистване и грижи за 

Вашия домашен любимец.  

https://www.ava.gov.sg/about-ava/avas-centres#changi-animal-and-plant-quarantine-station

