
Неофициален превод 

ПРАВИЛА ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ В МИАНМАР 

 

A. Животно:  Кучета и котки 

B.  Държава износител:  Всички държави 

C.  Цел:  Развъждане 

D.  Правила за внос 

1.  Разрешително за внос 

Пратката от животни трябва да бъде придружена от валидно разрешително за внос, издадено от 

компетентните власти на Мианмар. 

2.  Описание на животното 

Пратката от животни трябва да бъде придружена от сертификат, съдържащ пълно описание на 

животните. 

3.  Ветеринарен сертификат 

3.1  Ветеринарният сертификат трябва да бъде подписан от официален ветеринарен лекар. Трябва 

да има подробно описание на всяко едно животно в сертификата. 

3.2  По време на износа животното трябва да бъде здраво, да не показва никакви признаци на 

заразни и инфекциозни заболявания и външни паразити, и да бъде годно за пътуване. 

3.3  Регионът, от където се внася животното, трябва да е бил свободен от бяс през последните 12 

месеца. 

или 

Кучето да е ваксинирано срещу бяс с официална одобрена ваксина, поне 21 дни преди 

отпътуването. 

3.4  Животното трябва да бъде ваксинирано срещу гана, хепатит, лептоспироза и парвовироза с 

официална одобрена ваксина, поне 21 дни преди износа.  

4.  Карантина в Мианмар 

4.1  Животните не трябва да влизат в контакт с други животни, ако е необходимо при транзит да 

бъдат разтоварени на някое одобрено международно летище. 

4.2  При пристигането си животните са обект на карантина в одобрени помещение за период от 

най-малко 30 дни, по време на който ще бъдат подложени на прегледи (или) лечение, ако е 

необходимо. Вносителят (или) собственикът покрива всички разходи. 



4.3  При нарушение на процедурата за внос, животните могат да бъдат върнати в държавата на 

произход (или) унищожени без компенсации. 

5. Такси 

Таксите по-долу са дължими при внос в Мианмар за всяка една пратка с куче или котка; 

5.1 За куче 

5.1.1 Такса за карантина:  1000 kyats / на животно 

5.1.2 Здравен сертификат: 1000 kyats / на животно 

5.2 За котка 

5.2.1 Такса за карантина : 250 kyats / на животно 

5.2.2 Здравен сертификат  : 250 kyats/ на животно 

Източник: https://www.moali.gov.mm/en/content/5-regulation-importation-animals  

https://www.moali.gov.mm/en/content/5-regulation-importation-animals

