
       Неофициален превод 

 

 

ВЕТЕРИНАРНИ ИЗИСКВАНИЯ  

за внос на митническата територия на Евразийския икономически съюз и (или) 
придвижване между държавите от този съюз на животни с ценни кожи, зайци, кучета и 

котки 

Допуска се внасяне на митническата територия на Евразийския икономически съюз и (или) 

преместване между държавите от съюза на клинично здрави животни с ценни кожи, зайци, 

кучета и котки от територии, свободни от заразни болести по животните, както следва: 

- антракс - за всички видове животни през последните 20 дни на територията на 

стопанството; 

- бяс, туберкулоза - за лисици, полярни лисици, кучета и котки през последните 6 месеца в 

административната територия или на територията на стопанството; 
 
 

за норки и порове: 

- енцефалопатия при норки, алеутска болест - през последните 36 месеца на територията на 

стопанството; 

- туларемия - през последните 12 месеца на територията на стопанството; 

- бяс, туберкулоза - през последните 6 месеца на административната територия в 

съответствие с регионализацията или на територията на стопанството; 

 

за зайци: 

- вирусна хеморагична болест, туларемия, пастьорелоза (Pasteurella multocida, Mannheimia 

gaemolitica) - през последните 12 месеца на територията на стопанството; 

- миксоматоза - през последните 6 месеца на територията на стопанството. 

 

По време на карантината се провежда общ клиничен преглед и диагностични тестове: 

- норки - за алеутската болест; 

- котки - за дерматофитоза. 
 

Животните се ваксинират не по-късно от 20 дни преди изпращането, ако не са били 

ваксинирани през последните 12 месеца: 

- всички месоядни животни (с изключение на норки) - срещу бяс; 

- лисици, полярни лисици - срещу чума при месоядните; 

- норки и порове - срещу чума при месоядни животни, вирусен ентерит, псевдомоноза; 

- нутрии - срещу пастьорелоза; 

- кучета - срещу чума при месоядни животни, хепатит, парвовирусни инфекции и 

аденовирусни инфекции, лептоспироза (ако не са били третирани с профилактична цел с 

дехидрострептомицин или вещество с еквивалентен ефект, регистрирано в страната-

износител); 

 

- котки - срещу панлевкопения; 

- зайци - срещу миксоматоза и вирусна хеморагична болест, както и по искане на 

упълномощения орган на държавата, на чиято територия се извършва вносът (движението), за 

други инфекциозни заболявания. 

 

Разрешава се внос и (или) движение на месоядни животни, ако е потвърдено от 

ветеринарния лекар, издал ветеринарния сертификат, че периодът за поддържане на имунитет с 

ваксина против бяс повече от една година не е изтекъл, или с лабораторно потвърждение, че 

силата на имунитета срещу бяс е най-малко 0,5 МЕ/мл, както и кучета и котки на възраст под 3 

месеца, които не са ваксинирани срещу бяс. 

  



Разрешава се внос на кучета и котки, превозвани с нетърговска цел  в количество не повече 

от 2 бр., без разрешително за внос и карантина, придружени от международен паспорт, който е 

еквивалентен в дадения случай на ветеринарния сертификат, при условие че съдържа 

отбелязване от компетентния орган за провеждането на клиничен преглед в рамките на 14 дни 

преди изпращането. При внос от трети страни, в страната на местоназначение не се изисква 

издаване на ветеринарен придружителен документ към международен паспорт. 
 

Разрешава се придвижване с нетърговска цел на територията на Евразийския икономически 

съюз на кучета и котки без карантиниране, в количество не повече от 2 бр., придружени от 

ветеринарния паспорт на животното в съответствие с приложения № 2 и 3. Паспортът трябва да 

съдържа вписвания, указващи, че животното е ваксинирано в съответствие с настоящите 

изисквания и всяка последваща ваксинация срещу бяс е била извършена през периода на 

валидност на предишната ваксинация. В рамките на 14 дни преди началото на придвижването, 

трябва да се извърши клиничен преглед на животното и съответно това да се отбележи в 

паспорта от ветеринарния лекар, което дава право на придвижване на животното в рамките на 

120 дни, при условие че през този период не изтича валидността на ваксинацията 

(реваксинацията) срещу бяс.  


