
Неофициален превод! 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ЗА ТАЙЛАНД 

 

 
Живите животни се възприемат от Тайланд като стоки с ограничен достъп. Следователно е необходимо 

да подадете заявление за внос и да получите разрешително за внос от Министерството на 

животновъдството, както и да заплатите мито за тях. 

Забележка: За повече информация относно кандидатстването за разрешително, моля, посетете уебсайта 

на Министерството на животновъдството на адрес http://www.dld.go.th , както и по-долу в текста. 

Здравните изисквания, които трябва да фигурират в официалния здравен сертификат, са в последната 

част от текста. 

 

Внос на домашни любимци в Тайланд, когато пътуват заедно със стопаните си 

1. Необходими документи: 

 Паспорт 

 Здравен сертификат за домашен любимец 

2. Процедура: 

 Пътниците, пристигащи на международно летище Suvarnabhumi и/или други международни 

летища, преминават през имиграционните проверки и взимат багажа и домашните си любимци. 

 Пътниците представят своите домашни любимци и документите, посочени в точка 1 по-горе, пред 

служителите в карантинната станция за животни на летище Suvarnabhumi (AQS). Ветеринарните 

служители на AQS ще издадат разрешително за внос на пътниците, ако домашните любимци 

отговарят на изискванията в разрешително за внос. 

 Пътниците представят разрешителното за внос и своите домашни любимци на митническите 

служители на гише „Стоки за деклариране“ и извършват плащане на необходимите мита и такси. 

 

Внос на животни/домашни любимци в Тайланд, когато пътуват като карго 

 
Процедура на митническата служба за освобождаване на товари на летище Suvarnabhumi: 

Заявлението за разрешително за внос на животни трябва да бъде подадено преди постъпването им в  

карантинната станция за животни (AQS), карантинна станция за водни животни или карантинна станция 

за диви животни на входния пункт в зависимост от видовете внесени животни 

Регистрирайте се, за да имате право да извършвате митнически операции в митнически учреждения в 

цялата страна. В свободната зона, международно летище Suvarnabhumi, регистрацията може да бъде 

направена в Генерален административен подраздел, 2-ри етаж, сграда BC-1 на 0-2134-1232 

За внос на домашни любимци има два вида декларации за внос: 

1. Специална декларация за внос (Kor Sor Kor. 102):  

Митническата процедура за този вид декларация е както следва: 

http://www.dld.go.th/


 Вносителят подава специална декларация за внос (Kor Sor Kor. 102) към митническите служители 

заедно с: 

o лична карта/паспорт 

o Оригинално копие или фотокопие на ВЪЗДУШНА ТОВАРИЛНИЦА 

o Писмо за одобрение на внос/транзит/претоварване на животни (писмо Ror. 6) и 

разрешително за внос на животни (писмо Ror. 7) 

 

 Митническите служители проверяват специалната декларация за внос и подкрепящите 

документи и оценяват митническата стойност, както и митата и данъците 

 Вносителят/агентът извършва плащане на мита и такси 

 Вносителят представя своите домашни любимци на митническите служители за процедурата по 

освобождаване 

 

2. Декларация за внос (Kor Sor Kor. 99/1)  

Митническата процедура за този вид е както следва: 

 Вносителят подава данни от декларацията за внос към компютърната система на тайландската 

митническа служба и извършва плащане на мита и данъци. 

 Компютърната система автоматично ще назначи митнически служител, който да извърши 

физическа проверка на пратката. 

 В случай, че карантинната станция за животни (AQS), станцията за карантина на водни животни 

или станцията за карантина на диви животни изисква проверка на пратката, вносителят е 

отговорен да се свърже с властите и да подготви пратката за завършване на такава проверка. 

 Назначеният митнически служител ще прегледа пратката, нейната класификация по 

Хармонизираната система (HS code), митническа оценка и разрешително за внос. Ако се установи, 

че декларацията е точна при сравнение с пратката, митническият служител ще запише резултата 

от проверката в компютърната система. Властите ще бъдат информирани за освобождаването на 

пратката от митнически контрол, а вносителят е отговорен за получаване на животното. 

 

Бележка: Писмото за одобрение на внос/транзит/претоварване на животни (писмо Ror. 6) трябва да 

бъде издадено преди датата на внос. Неспазването на това се счита за нарушение на раздел 244 от 

Закона за митниците B.E. 2560 (2017). 

 

Временен внос на домашни любимци 

 

1. Вносителят/агентът подава специална декларация за внос (Kor Sor Kor. 102) към митническите 

служители заедно със: 

 Паспорт 

 Оригинално копие или фотокопие на ВЪЗДУШНА ТОВАРИЛНИЦА 

 Писмо за одобрение на внос/транзит/пренатоварване на животни (писмо Ror. 6) и 

разрешително за внос на животни (писмо Ror. 7) 

 Друга информация, доказващи собствеността на домашните любимци. 

 

Уверете се, че животното гарантирано, че ще напусне Тайланд след шест месеца от датата на внос. В 

тази връзка трябва да се посочи името на Митницата за износ на такава пратка. 

Митническите служители освобождават пратката с домашните любимци и дават копие от гаранция и 

договор за гаранция като доказателство за износ на домашните любимци. 



 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС НА КУЧЕТА/ КОТКИ/ ЗАЙЦИ В ТАЙЛАНД ПРЕЗ 

ПРИСТАНИЩЕТО НА ЛЕТИЩЕ SUVARNABHUMI 

 

1. Лице, който планира да пътува с домашен любимец до Тайланд или което иска да внесе домашен 

любимец с въздушно карго, трябва да получи разрешително за внос преди заминаването си, като изпрати 

заявка по имейл на: qsap_bkk@dld.go.th със следните документи в рамките на 60 дни, но не по-малко от 

7 дни преди датата на заминаване: 

1.1 Формуляр R1/1; 

1.2 Копие от паспорта на пътника (или копие от паспорта на лицето, което ще посрещне животното); 

1.3 Снимка на домашния любимец; 

1.4 Маршрут на полета; 

1.5 Досие за извършени ваксинация (трябва да е на английски);  

1.6 Информация за микрочип;  

Животното трябва да бъде ваксинирано поне 21 дни преди заминаване срещу следните заболявания: 

Кучета: бяс, чума, хепатит, правовироза и лептоспироза  

Котка: бяс и котешка панлевкопения  

Заек: бяс 

Бележки: 

- Ваксина срещу бяс: Животните са били на възраст най-малко 3 месеца или 12 седмици 

или 84 дни към момента на прилагане. 

- Кучетата са изследвани за лептоспироза с отрицателен резултат в рамките на 30 дни 

преди заминаването. 

  * Не се изисква за кучета, които имат валидна ваксина за лептоспироза 

-   Зайците са третирани за вътрешни паразити поне 7 дни преди заминаването 

 

2. Ветеринарен служител в станцията за карантина на животни (AQS) на летище Suvarnabhumi ще прегледа 

документите. Ако е необходима допълнителна информация, служителят ще се свърже с вас по имейл. 

Ако предоставената информация е пълна, ще бъде издадено разрешително за внос. Сканираното 

разрешително за внос, включително изискванията за внос, ще бъде изпратено по имейл на заявителя в 

рамките на 3 работни дни.  

Процесът по издаване на разрешително ще отнеме най-малко 3 работни дни. Ако не получите никакъв 

отговор в рамките на определеното време, можете да се обадите на AQS (Карго терминал), за да 

проследите вашия случай на +(662) 134 0731 между 08.30 ч. - 16.00 ч., местно време от понеделник - петък.  

mailto:qsap_bkk@dld.go.th


[Моля, обърнете внимание: Разрешителното за внос не е лиценз за внос. При пристигане кандидатът 

трябва да се свърже с ветеринарните служители на AQS на летище Suvarnabhumi за лиценза за внос и да 

заплати такса за лиценз за внос] 

3. След получаване на разрешителното за внос по имейл, кандидатът трябва да го разпечата и да се 

свърже с компетентния орган в страната износител, за да получи официален здравен сертификат.  

4. Преди заминаването трябва да се подготвят следните документи за проверка:  

- Оригинален паспорт на пътника (или паспорт на лицето, което ще посрещне животното, ако се 

превозва с въздушно карго); 

- Оригинален паспорт за домашен любимец или документ за ваксинации; 

- Оригинален официален здравен сертификат, подписан и подпечатан от компетентните власти на 

страната износител; 

- Разпечатка на разрешителното за внос, получено от Тайланд по имейл; 

5. При пристигане на летище Suvarnabhumi животното трябва да бъде придружено от оригинален здравен 

сертификат и другите документи (вижте стъпка 4.), които да бъдат представени на ветеринарния служител 

на следното местоположение: 

 За домашен любимец, придружаващ стопанина (hand carried pet): станцията за карантина на 

животни AQS (Входен пункт), разположена до лента за багаж № 8 

  Тел. +(662) 134 0636; Работно време: 24 часа  

  За домашни любимци, внесени като карго: AQS (Карго терминал: свободна зона, сграда CE-1) 

  Тел. +(662) 134 0731; Работно време 08.30 - 16.30ч. от понеделник до петък 

Известие за одобрение на внос (формуляр R-6) и лиценз за внос (формуляр R-7) ще бъдат издадени на 

това местоположение. Такса за обработка от 500 baht ще бъде начислена на животно и ще бъде 

предоставена разписка. 

Забележка: Ако животните не отговарят на изискване за внос или номерът на микрочипа в документите 

не съответства на номера на микрочипа, който има животното, животното може да бъде върнато в 

страната износител или задържано за по-нататъшни подходящи действия в карантинното място, 

одобрено от правителството. Всички разходи се поемат от вносителя. 

 

 

Изисквания, отнасящи се към официалния здравен сертификат, който се издава 

от държавата износител и към транспортирането 

 

1) Издаден на английски език, подписан от официален ветеринарен служител на правителството на 

държавата износител, на пълно работно време, или допълнително заверен от него, ако сертификатът 

предварително е подписан от частнопрактикуващ ветеринарен лекар, в който се посочва: 

1.1) брой и вид на животните 



1.2) порода, пол, възраст и цвят, идентификация на животното 

1.3) име и адрес на собственика ИЛИ на развъдника на произход 

1.4) сертифициране на точки от (2) до (5). 

2)   Животните трябва да идват от район, където болестите по животните са под контрол. Установено е, че 

те са здрави, без признаци на каквито и да било инфекциозни и заразни заболявания, включително 

външни паразити към момента на износа и са годни за пътуване. 

3)  Страната е била свободна от бяс най-малко последните 12 (дванадесет) месеца ИЛИ животните са 

ваксинирани срещу бяс с официално одобрена ваксина не по-малко от 21 (двадесет и един) дни преди 

заминаването. 

4) ИЛИ а) Кучето е ваксинирано срещу лептоспироза най-малко 21 (двадесет и един) дни преди 

заминаването.  

ИЛИ б) Кучето е подложено на тест за Лептоспироза с отрицателен резултат през периода от 30 (тридесет) 

дни преди заминаването. 

5) Животните са ваксинирани срещу други значими инфекциозни или заразни болести, като гана, хепатит 

и парвовироза с официално одобрена ваксина най-малко 21 (двадесет и един) дни преди заминаването. 

6) Животните трябва да се транспортират в обезопасени клетки, конструирани, така че да се избягва 

всякакъв риск от нараняване или ненужно страдание. 

7) Животните не трябва да влизат в контакт с други животни, ако трябва да бъдат разтоварени транзитно, 

в който и да е одобрен междинен пункт. Не е позволено да напускат района на пункта, освен в официално 

одобрена транзитна карантинна зона. 

8) Животните се подлагат на карантина в одобрени помещения за период от най-малко 30 (тридесет) дни 

след пристигането, през който се подлагат на тестове и/или третирания, ако се счете за необходимо. 

Вносителят/собственикът се таксува изцяло за направените разходи. 

9) Неспазването на процедурите за внос, може да доведе до връщане на животните в държавата на 

произход или унищожаване без обезщетение. 

За допълнителна информация: 

http://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual_F01_160913_01&ini_menu=m

enu_individual_submenu_02&lang=en&left_menu=menu_individual_submenu_02_160421_02 

 

http://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual_F01_160913_01&ini_menu=menu_individual_submenu_02&lang=en&left_menu=menu_individual_submenu_02_160421_02
http://www.customs.go.th/list_strc_simple_neted.php?ini_content=individual_F01_160913_01&ini_menu=menu_individual_submenu_02&lang=en&left_menu=menu_individual_submenu_02_160421_02

