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ВНОС НА КУЧЕТА В САЩ 

 

Последно обновяване: 24 юли 2018 

 

Наръчник за внос на кучета 

 Ветеринарната служба (VS) на USDA APHIS поставя ветеринарно-санитарни изисквания, 

свързани с вноса на кучета като домашни любимци от чужди държави в САЩ. За кучета внасяни с 

цел продажба или осиновяване, Службата за грижа за животните към USDA APHIS има отделни 

изисквания.  

Колитата, овчарските кучета и други кучета, използвани за контрол на добитъка, които се внасят от 

всяка част на света с изключение на Канада, Мексико и региони от Централна Америка и Западна 

Индия, биха могли да бъдат проверени и поставени под карантина на входния пункт с цел 

установяване на липсата на инфекция с тения.  

VS има допълнителни изисквания за кучета пътуващи/внасяни в САЩ от страни, засегнати от 

конкретни заболявания: 

 

Изисквания за кучета пътуващи до САЩ от страни или региони, където е известно, че е 

разпространен „screwworm“: 

 

Кучета пътуващи до САЩ от страни или региони, където е известно, че съществува „screwworm“, 

биха могли да влязат в САЩ в случай, че отговарят на следните изисквания: 

 Кучето трябва да бъде придружено от сертификат, подписан от официален ветеринарен 

лекар от региона на произход, удостоверяващ че: 

o Кучето е проверено за „screwworm“ в рамките на 5 дни преди датата на отпътуване за 

САЩ. 

o Кучето е или свободно от „screwworm“, или е установено, че е заразено с 

„screwworm“ и е държано под карантина и лекувано до премахване на инфекцията, 

преди да напусне региона. 

 

Изисквания за кучета пътуващи до САЩ от страни или региони, засегнати от епидемичен 

стоматит: 

(View a list of countries NOT affected with (free of) Foot and Mouth Disease) 

  

С цел предотвратяване на навлизането на вируса на епидемичния стоматит с домашни любимци 

влизащи в САЩ, собствениците на кучета, внасяни от държави или региони засегнати от 

епидемичен стоматит, е необходимо да вземат следните предпазни мерки: 

 Лапите, козината и постелята на домашния любимец трябва да бъдат почистени от всяка 

мръсотия или кал. 

 Леглото на домашния любимец не трябва да има слама, сено или друга естествена постеля.  

 Домашният любимец трябва да бъде изкъпан веднага щом достигне окончателната 

дестинация. 
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 Домашният любимец трябва да бъде държан отделно, от всеки вид добитък, най-малко 5 

дни след влизането му в САЩ.  

 

Консултирайте се с Щатския Център за контрол на заболяванията 

Моля, проверете в Центъра за контрол на заболяванията (CDC), дали имат допълнителни 

изисквания свързани с въвеждането на кучета в САЩ, включително изисквания за ваксинация 

против бяс. 

Допълнителни щатски изисквания 

Когато има налична информация, ще намерите, на уеб сайта на Департамента по земеделия на 

съответния щат, допълнителна информация относно въвеждането на кучето в този конкретен щат. 

Ако на този сайт няма налична информация, е необходимо да се обърнете директно към Щатския 

Департамент по земеделия или Щатската ветеринарна служба, за да уточните дали имат някакви 

изисквания за внос във връзка с конкретната ваша дестинация.  

Изисквания на авиопревозвачите  

Авиопревозвачите биха могли да имат специфични и допълнителни изисквания. Направете справка 

при вашия авиопревозвач, за да уточните какви са техните изисквания, ако имат такива.  

Център за контрол на заболяванията на САЩ (CDC) 

 https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html 

 

Изискванията на Центъра за контрол на заболяванията на САЩ (CDC) изискват кучетата да са 

здрави, за да влязат в САЩ. С малки изключения кучетата трябва да бъдат имунизирани срещу бяс 

и да имат валиден сертификат за ваксинация против бяс. Тези изисквания се прилагат еднакво за 

всички кучета, включително кученца и служебни животни. Ако вашето куче е внесено от страна, 

свободна от бяс, CDC не изисква ваксина против бяс. Всеки щат обаче изисква кучетата да бъдат 

ваксинирани срещу бяс. 

(Additional information can be found in the Compendium of Animal Rabies Prevention and Control.[PDF 

– 13 pages] ) 

На кучета може да бъде отказано влизане, ако изглежда, че са болни от заразна болест или ако не е 

представено доказателство за валидна ваксина срещу бяс. Ако кучето изглежда болно в 

пристанището на влизане, може да се наложи преглед от лицензиран ветеринарен лекар за сметка 

на собственика на кучето. Вижте Международно пътуване с вашия домашен любимец за повече 

информация. (See International Travel with Your Pet for more information.) 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС 

Ваксинацията срещу бяс е необходима за всички кучета, влизащи в Съединените щати от страна, в 

която е налице бяс. Кученцата не трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс преди да са на 3 месеца. 

Следователно най-ранната възраст, на която едно кученце може да бъде внесено в Съединените 

щати, е на 4 месеца. 
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Кучетата, които никога не са били ваксинирани срещу бяс, трябва да бъдат ваксинирани най-малко 

30 дни преди пристигането. Възрастни кучета на възраст над 15 месеца, които преди това са 

получили ваксина срещу бяс, поставена не по-рано от 3-месечна възраст и които оттогава са 

изтекли, могат да бъдат внесени незабавно след бустер ваксинация, без да е необходимо да чакат 

30 дни. 

Кучетата трябва да бъдат придружени от валиден сертификат за ваксинация против бяс, който 

включва следната информация: 

• Име и адрес на собственика 

• Порода, пол, възраст, цвят, маркировки и друга идентифицираща кучето информация  

• Дата на ваксинацията срещу бяс и информацията за ваксината 

• Датата на която изтича валидността на ваксинацията  

• Име, номер на лиценза, адрес и подпис на ветеринарния лекар, който е извършил ваксинацията 

Тези изисквания важат за всички кучета, включително служебни животни, като кучета-водачи за 

слепи. 

Внос на неимунизирани кучета в САЩ 

Какво е неимунизирано куче? 

30 дни са необходими на първата ваксинация против бяс, за да започне да действа и да осигурява 

пълна защита на вашето куче. Кучетата трябва да са на възраст поне 3 месеца, преди да бъдат 

ваксинирани. Неимунизираното куче или НЕ е било ваксинирано, или е било първоначално 

ваксинирано, когато е било по-малко от 3 месеца или по-малко от 30 дни преди пристигането му в 

Съединените щати. 

Възрастните кучета (на възраст 15 месеца или по-големи) се водят имунизирани, ако имат данни за 

предишни и настоящи ваксини срещу бяс. Те са напълно имунизирани след бустер ваксинацията и 

не трябва да чакат преди да пътуват. 

Освен ако неимунизираното куче идва от страна, свободна от бяс, трябва да кандидатствате за 

разрешително за внос на неимунизирано куче, за да въведете кучето си в Съединените щати. 

Какво е разрешително за внос на неимунизирано куче? 

При ограничени обстоятелства, CDC може да издаде разрешително за неимунизирано куче (по-

рано наричано споразумение за ограничение). Това разрешително позволява влизането на 

неимунизирани кучета в Съединените щати, когато е поискано предварително и когато са 

изпълнени определени условия. 

Това разрешение ще включва договор за ограничение, който е правен документ, който гласи, че ще 

ограничите кучето си в Съединените щати, докато кучето ви не бъде напълно имунизирано срещу 

бяс. Ограничение означава ограничаване на животно от собствениците или техен представител до 

сграда или друго заграждение, изолирано от хора и други животни (с изключение на необходимия 

контакт за грижата). Кучето трябва да бъде с намордник и да се държи на каишка, когато е извън 

заграждението. Държавните служители ще следят спазването. 
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Как да кандидатствате за разрешително за внос на неимунизирано куче? 

Кандидатствайте онлайн за разрешително за неимунизирано куче - едно разрешение за куче. 

Кандидатствайте веднага, след като пътуването е уредено и поне 2 седмици (10 работни дни), 

преди да пътувате до Съединените щати. Уверете се, че има достатъчно време за получаване на 

разрешителното, преди да пътувате. При пристигане не се дават разрешения. 

https://www.cdc.gov/importation/forms.html 

Прочетете инструкциите как да подадете заявлението си. 

https://www.cdc.gov/importation/how-to-submit-permit-applications.html 

Условия за получаване на разрешение 

Когато решава дали да издаде разрешение, CDC ще вземе предвид конкретни критерии, като 

например броя на кучетата, честотата на вноса на кучета от вносителя, предишното спазване на 

изискванията, страната, в която кучето е живяло, продължителността на престоя и други рискови 

фактори. Уверете се, че има до 2 седмици или 10 работни дни, за да отговори CDC на вашето 

искане. 

Разрешителните за внос на неимунизирано куче се предоставят само на жители и посетители на 

САЩ, пребиваващи 30 дни или повече в Съединените щати. Необходими са 30 дни, докато едно 

куче получи пълен имунитет. CDC няма да издаде разрешително за внос на неимунизирано куче за 

временно посещение по-малко от 30 дни (например ваканция или почивка, както и за пазаруване 

или посещение на приятели и роднини). 

CDC си запазва правото да откаже заявки за разрешително за неимунизирани кучета. 

Одобрение 

Ако заявлението Ви бъде одобрено, CDC ще ви изпрати имейл с разрешителното. Едно 

разрешително е валидно за едно куче, на пътуване. Разрешителното действа до изтичане на срока 

на валидност. Ако маршрутът ви се промени, трябва да изпратите имейл с промените до 

CDCanimalimports@cdc.gov заедно с номера на разрешителното. CDC ще преразгледа 

разрешението и ще ви го изпрати отново. 

При пристигане  

1. Трябва да предоставите отпечатан екземпляр от вашето разрешително на служител на 

митническите и граничните служби на САЩ. 

2. Вашите кучета ще бъдат инспектирани за да се удостовери: 

- че са здрави и 

- видът и възрастта им съответстват на описанието в разрешителното. 

Ако не, на вашите кучета може да бъде отказано влизане. 
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https://www.cdc.gov/importation/how-to-submit-permit-applications.html
mailto:CDCanimalimports@cdc.gov


Неофициален превод  

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-dogs-into-us 
 

Други изисквания 

В допълнение трябва да отговаряте и на изискванията в регламентите от Министерството на 

земеделието на САЩ и от вашата дестинация. Вижте сайта ASPHIS за домашни любимци. (See 

ASPHIS’ Pet Travel site) 

CDC силно насърчава собствениците на кучета да ваксинират животните си срещу бяс, преди да 

пристигнат в Съединените щати и да пътуват с копие от валидния сертификат за ваксинация 

против бяс. Изпращайте каквито и да било въпроси относно импортирането на неимунизирани 

кучета на CDCanimalimports@cdc.gov 

Внос на кучета от страни, където е разпространен „screwworm“ 

USDA APHIS изисква, кучетата, които се внасят от страни или региони, където е известно, че е 

разпространен „screwworm“, да отговарят на следните изисквания: 

 Кучето трябва да бъде придружено от сертификат, подписан от официален ветеринарен 

лекар от региона на произход, удостоверяващ че кучето е прегледано за „screwworm“ в 

рамките на 5 дни преди датата на отпътуване за САЩ. 

 Сертификатът трябва да удостоверява, че кучето е или свободно от „screwworm“, или е 

установено, че е заразено с „screwworm“ и е държано под карантина и лекувано до 

премахване на инфекцията, преди да напусне региона. 

Please refer to the USDA APHIS website for further information. / Моля, обърнете се към сайта на 

USDA APHIS за повече информация. 

Внос на кучета с търговска цел или цел развъждане 

Няма специфични регламенти на CDC по отношение на кучетата, използвани не като лични 

домашни любимци, а с търговска цел. Правилата за въвеждане на домашни кучета в САЩ са 

обхванати от Регламент 42 CFR 71.51 на САЩ. 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/bring-pet-into-the-united-states/pet-travel-dogs-into-us
http://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel
mailto:CDCanimalimports@cdc.gov
https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2003/octqtr/42cfr71.51.htm

