
Неофициален превод! 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ В АРЖЕНТИНА 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/informacion-al-viajero/ingresar-o-regresar-al-

pais/ingresos-con-perros-yo-gatos  

• Всички домашни кучета и котки, влизащи в РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, от която и да 

е страна по света, трябва да представят международен ветеринарен сертификат (CVI), 

издаден от Ветеринарните власти на страната на произход, който съдържа санитарните 

изисквания на Аржентина (Резолюция GMC 17/15). 

• SENASA разрешава влизането на животни със здравен паспорт, който замества CVI, 

при условие че е валиден, че съдържа здравната информация, изисквана от Резолюция 

GMC 17/15 и че е одобрен или валидиран преди пътуването чрез подпис и печат от 

официален ветеринарен лекар на посочената страна. 

• CVI, издаден от здравния орган на страната, в която се намирате, е валиден за влизане 

в Аржентина с Вашето куче/котка за 60 (шестдесет) дни, при условие че ваксината срещу 

бяс е валидна в деня на влизане. 

• Един от езиците на CVI трябва да е испански. 

• Не се изисква разрешение за внос. 

Санитарни изисквания за получаване на Международен ветеринарен сертификат (CVI) 

съгласно Резолюция GMC 17/15: 

1- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ: 

Издадено в рамките на десет (10) дни преди датата на издаване на CVI от официален 

ветеринарен лекар в страната на произход, което удостоверява, че животното е клинично 

здраво, без данни за паразитоза, и че е годно за транспортиране. 

2 - ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС: 

Кучетата и котките трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс с ваксини, разрешени от 

ветеринарните власти на страната на произход и с текущ имунитет в съответствие със 

срока на валидност, предоставен от производителя на ваксината. 

В случай на животни, ваксинирани за първи път, ваксината трябва да е поставена най-

малко ДВАДЕСЕТ И ЕДИН (21) дни преди влизане в Република Аржентина. 

Ако кучето или котката е на възраст под 3 (три) месеца, ветеринарният орган трябва да 

удостовери възрастта на животното и че не е било на място, където да е имало случай на 

бяс през последните ДЕВЕТДЕСЕТ (90) дни преди изпращането. 

Оригиналният документ за ваксинация срещу бяс трябва да бъде със 

собственика/отговорния за животното през цялото време. 

3 - ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ: 

Третиране срещу вътрешни и външни паразити, в рамките на ПЕТНАДЕСЕТ (15) дни 

преди датата на издаване на CVI или  валидиране на паспорта, с ветеринарни продукти, 

одобрени от ветеринарните власти на страната на произход. 

 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/informacion-al-viajero/ingresar-o-regresar-al-pais/ingresos-con-perros-yo-gatos
https://www.argentina.gob.ar/senasa/informacion-al-viajero/ingresar-o-regresar-al-pais/ingresos-con-perros-yo-gatos


На следния линк можете да получите достъп до ИНТЕРАКТИВЕН ПОРТАЛ: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА КУЧЕТА И КОТКИ: 

https://view.genial.ly/61819f5cce67150d88f39953 

 

ВНОС НА НЕТРАДИЦИОННИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (порове, зайци, хамстери, 

птици и др.): 

Ако влезете в страната с друг ДОМАШЕН любимец / НЕТРАДИЦИОННИ ДОМАШНИ 

ЛЮБИМЦИ (порове, зайци, хамстери, птици и др.) за постоянно или временно, трябва 

предварително да получите разрешително за внос от SENASA и международен 

ветеринарен сертификат в страната на произход. Подробна информация: 

https://www.argentina.gob.ar/servicio/animales-vivos-importacion-exportacion  

 

За повече подробности относно процедурите: 

1- Процедура за разрешаване на окончателното влизане на домашни кучета и/или котки 

2- Процедура за разрешаване връщането в Република Аржентина на домашни кучета 

и/или котки, изпратени временно в чужбина 

3- Процедура за разрешаване на влизането в Република Аржентина на домашни кучета и 

котки при международен транзит между трети страни 

4- Процедура за разрешаване на временно влизане на домашни кучета и/или котки (с 

изключение на тези екземпляри, които влизат в страната временно с паспорт за животни, 

издаден от ЕС-Швейцария) 

5- Процедура за разрешаване на временно влизане на домашни кучета и/или котки с 

паспорт за животни от ЕС-Швейцария/Норвегия. 

 

Процедура за разрешаване на временно влизане на домашни кучета и/или котки 

паспорт за животни от ЕС-Швейцария/Норвегия 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/informacion-al-viajero/ingresar-o-regresar-al-

pais/ingresos-con-perros-yo-gatos/procedimiento-para-autorizar-los-ingresos-de-caracter-

temporal-de-caninos-yo-felinos  

ОБХВАТ 

Тази процедура, установена от SENASA, е валидна с цел защита на здравето на 

животните при временното влизане в АРЖЕНТИНА на домашни кучета и котки с 

паспорт за животни, издаден, от която и да е от държавите-членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ (например ИСПАНИЯ). Също така в този начин на влизане са включени животни 

от ШВЕЙЦАРИЯ и НОРВЕГИЯ, страни, които, въпреки че формално не са част от ЕС, 

приемат същите разпоредби по този въпрос към момента на изготвяне на тази процедура, 

ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ 

НЕ се изисква собственикът/отговорният за животното да подаде предварително искане 

за временно влизане до SENASA. 

УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ПЕРСОНАЛ НА SENASA 
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Важно е да имате предвид, че за да се гарантира присъствието на персонала на SENASA 

на входната точка (въздушна, водна или сухопътна) в АРЖЕНТИНА, при този временен 

внос, трябва да се свържете с персонала достатъчно време в аванс, за да се избегнат 

неудобства. За да направите това, вижте раздела Полезни контакти. Независимо от 

гореизложеното, в зоната за багажи на международното летище Ezeiza постоянно има 

персонал на SENASA, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ (24) часа. 

КУЧЕШКИ / КОТЕШКИ ПАСПОРТ 

Животните трябва да пристигнат на граничния инспекционен пункт на влизане в 

АРЖЕНТИНА, с паспорта на животните, издаден от официалния ветеринарен орган на 

въпросната държава-членка на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) (или ШВЕЙЦАРИЯ, или 

НОРВЕГИЯ), съдържащ всички здравни гаранции предвидени в условията на 

MERCOSUR GMC Res No. 17/15: http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-17-2015-

ministerio-de-agroindustria  

Въвежданията в този паспорт от официалния ветеринарен орган на държава членка на 

ЕС са валидни ШЕСТДЕСЕТ (60) календарни дни, считано от датата на въвеждането на 

данни. Тази валидност няма да е в сила, ако в рамките на посочения период настъпи 

загуба на валидност на съответната имунизация срещу бяс или се промени 

здравословното състояние на животното. 

ЕЗИК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПАСПОРТА: Съгласно Резолюция № 1354 от 27 октомври 

1994 на SENASA, един от езиците за изготвяне на паспорта за животни трябва да бъде 

испански или ако това не е така, той трябва да бъде преведен от национален обществен 

преводач при пристигането в АРЖЕНТИНА. 

При прегледите от персонала на SENASA на входния пункт в АРЖЕНТИНА, този 

паспорт за животни НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАДЪРЖА, той трябва да продължи да бъде 

притежание на собственика/лицето, отговарящо за животното, за да премине през 

територията на Аржентина и да защити връщането на животното в страната на произход/ 

местоназначение, веднъж валидирано пред SENASA съгласно процедурата, 

предоставена за тази цел и която също е описана на тази уеб страница на SENASA. 

ЗДРАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Животното трябва да бъде подложено в рамките на десет (10) дни преди датата на 

издаване на CVI, на клиничен преглед, извършен от ветеринарен специалист, 

регистриран в страната износител, който удостоверява, че животното е клинично здраво, 

без доказателства за паразитоза и е годно за пътуване до Република Аржентина. 

ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС 

a - Възраст на животното: Животните на възраст равна или по-голяма от ДЕВЕТДЕСЕТ 

(90) дни към момента на въвеждане на информация в паспорта на животното, могат да 

влязат временно в АРЖЕНТИНА, ако са ваксинирани срещу посоченото заболяване с 

разрешени ваксини от ветеринарните власти на посочената страна и с валиден имунитет 

според срока на валидност, предоставен от производителя на ваксината. 

b – Животни ваксинирани за първи път: В случай на животни, които са ваксинирани за 

първи път срещу бяс, валидирането на паспорта за изпращане до АРЖЕНТИНА трябва 

да се извърши след изтичане на ДВАДЕСЕТ И ЕДИН (21) дни от датата на прилагане на 

въпросната ваксина. 

c - Животни под ТРИ (3) месеца: Временното влизане на животни под ДЕВЕТДЕСЕТ 

(90) дни без имунизация срещу бяс ще бъде допуснато, когато към момента на 
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въвеждането на информация в съответния паспорт на животното, ветеринарният орган 

удостовери в посочения паспорт, че животното е на възраст под ДЕВЕТДЕСЕТ (90) дни 

и не е било на място, където е имало случай на градски бяс през последните 

ДЕВЕТДЕСЕТ (90) дни преди изпращането. 

Имайте предвид обаче, че съгласно условията на Резолюция № 17/15 на GMC, животно 

на възраст под ТРИ (3) месеца към момента на въвеждане на информация в съответния 

паспорт, като се има предвид, че се предоставя валидност от ШЕСТДЕСЕТ (60) дни, то 

животното ще пристигне в АРЖЕНТИНА на възраст близо до ЧЕТИРИ (4) или ПЕТ (5) 

месеца без съответната ваксинация против бяс. 

d – Страна или зона, свободна от бяс: Когато животното идва от държава или зона, която 

отговаря на препоръките, установени в Кодекса за сухоземните животни на 

СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ (WOAH), 

обявена за свободна от бяс, то може да влезе временно в АРЖЕНТИНА без съответната 

имунизация срещу това заболяване и ветеринарният орган, който издава паспорта на 

животните, трябва да посочи това в посочения паспорт. 

e – Животни, които пристигат в страната без съответната ваксинация против бяс: В 

случай на животни, които, както е описано подробно в c и d, пристигат на входния пункт 

в АРЖЕНТИНА без ваксинация против бяс, техните собственици/отговорници ще бъдат 

информирани писмено от служителите на SENASA за задължението им за извършване 

на ваксинация против бяс в рамките на период, който не надвишава ПЕТ (5) дни след 

влизане на аржентинска територия. В случай на животни на възраст под ТРИ (3) месеца, 

ваксинацията трябва да бъде завършена веднага след като животното достигне 

горепосочената възраст. 

Тази информация ще бъде формализирана чрез издаване на съответното ВРЕМЕННО 

МЕЖДУНАРОДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КУЧЕТА/КОТКИ на граничния инспекционен 

пункт на влизане в АРЖЕНТИНА, съгласно определен модел. 

Чрез този акт собственикът/лицето, отговорно за животното, е информиран за 

задължението в РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА за ваксиниране срещу бяс на кучета и котки 

на възраст ТРИ (3) или повече месеца, и че има задължението да извърши посочената 

ваксинация в рамките на период не по-дълъг от ПЕТ (5) дни след влизане на аржентинска 

територия или, в случай на животно на възраст под ТРИ (3) месеца, след като това 

животно навърши възрастта. 

ЕДНО (1) копие се предоставя на собственика/лицето, отговарящо за животното, като 

доказателство за участието на SENASA, което трябва да се съхранява до разрешението 

от SENASA за връщането му в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ШВЕЙЦАРИЯ / НОРВЕГИЯ. 

* Копие от това се изпраща до персонала на SENASA, разположен в изходната точка на 

Аржентина 

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ВАКСИНАЦИЯ ПРОТИВ БЯС 

Доказателството за ваксинация срещу бяс на животното трябва да бъде вписано в раздел 

„V. Ваксинации против бяс” на паспорта, където в допълнение към посочването на датата 

на ваксинацията е посочена нейната валидност, като всичко това е включено в паспорта 

от упълномощения ветеринарен лекар на ЕС, преди животното да е напуснало ЕС. 

ОБЕЗПАРАЗТИТЯВАНЕ 

Животното трябва да бъде подложено в страната на произход, в рамките на 

ПЕТНАДЕСЕТ (15) дни преди датата на попълване в паспорта, на ефективно 



широкоспектърно третиране срещу вътрешни и външни паразити с използване на 

ветеринарни продукти, одобрени от ветеринарния орган в страната на произход, като 

третирането трябва да фигурира в съответния раздел на паспорта. 

ЦЕНА ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ВНОСА 

Сумата, която трябва да бъде платена като такса за ветеринарен преглед при вноса, във 

всички случаи е $290. При повикване по-малко от 72 часа предварително, ще бъде 

начислена допълнителна такса от $1314,42 (спешен преглед). По същия начин 

процедурите, поискани извън официалното работно време, ще подлежат на такса за 

обслужване, според случая за нощни часове, уикенди или празници ($1314,42 час). 

Заинтересованата страна ще получи официалната фактура, съответстваща на плащането, 

извършено от персонала на SENASA. 

В този смисъл трябва да се вземат предвид условията на Резолюция № 580/14 на 

SENASA, която установява, че служебните животни или помощници, принадлежащи на 

национални или чуждестранни физически или юридически лица, са освободени от 

таксуване на всякакви извънредни услуги, необходими за влизане, излизане или транзит 

на територия на Аржентина. 

Вземете под внимание Резолюция № 580/14 на SENASA: 

ЧЛЕН 2 — Необходима документация за облекчена процедура за служебни животни и 

животни-помощници. За прилагане на изключението, физическите или юридическите 

лица, които притежават животните, трябва да представят, заедно със здравната 

документация, изисквана от действащите разпоредби за движение на животни, следната 

документация: 

Параграф а) Доказателство за идентификацията на всяко животно и неговата функция на 

животни-помощници или служебни животни, подписано от регистриран ветеринарен 

лекар. 

Параграф b) Надеждно доказателство за увреждането, налагащо използването на 

животно-помощник, издадено от компетентния национален орган или от страната на 

произход, ако е приложимо. 

ЧЛЕН 3 — Санитарни изисквания. Независимо от разпоредбите на тази резолюция, 

животните, трябва да бъдат транспортирани в съответствие с действащите здравни 

разпоредби за движение на домашни любимци. 

ПЕРСОНАЛ НА SENASA 

След като всички проверки, описани подробно в тази процедура, бъдат извършени по 

задоволителен начин, действащият персонал ще пристъпи към разрешаване на 

временния прием на животното в АРЖЕНТИНА, като за тази цел издава документ по 

образец. 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1 - ДВАТА (2) вида на ВРЕМЕННО МЕЖДУНАРОДНО РАЗРЕШАВАНЕ ЗА 

КУЧЕТА/КОТКИ, описани подробно, се изключват взаимно и само ЕДИН (1) от тях 

трябва да бъде издаден в съответствие с подробните ситуации. 

2 - Персоналът на SENASA, участващ в разрешаването на временното влизане на 

домашни кучета и котки, придружени от паспорта на животните, издаден от която и да е 

от държавите-членки на ЕС – ШВЕЙЦАРИЯ / НОРВЕГИЯ, съгласно условията на тази 

процедура, ще информира собственика/отговорника за животното по процедурата, 



установена от SENASA за разрешаване на връщането му в европейски държави, която, 

от друга страна, също може да бъде намерена на тази уеб страница на SENASA. 

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ СЪС САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА RES GMC Nº 

17/2015 

Когато се потвърди несъответствие със санитарните изисквания, установени в GMC Res 

No. 17/2015, действащият персонал на SENASA може да приеме санитарните мерки, 

които се считат за подходящи за защита на санитарните условия на АРЖЕНТИНА, 

предвидени в настоящите разпоредби и/или произтичащи от други инструкции. 

РАЗХОДИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НЕСПАЗВАНЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯ № 17/15 НА GMC 

Всички разходи и/или загуби от всякакъв вид, произтичащи от частично или пълно 

нарушение на условията на Резолюция GMC № 17/2015, ще бъдат поети от 

собственика/отговорния за животното. 

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 

Важно е, ако имате въпроси относно условията на тази процедура, да се обърнете към 

следните контакти: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 

Lazareto Cuarentenario Capital 

Horario de atención: Días hábiles entre las 09,00 y las 17,00 hs. 

Dirección: Elvira Rawson de Dellepiane y Av Calabria s/nº, CP 1107, Costanera Sur, Puerto 

Madero. 

Teléfonos/ fax: + 54 11 4361 – 4632 o 4362 - 5755 

E-mail: lazareto@senasa.gov.ar 

Inspección Veterinaria del SENASA destacada en el Aeroparque J. Newbery 

Horario de atención: Días hábiles entre las 09,00 y las 17,00 hs. 

Dirección: Av Rafael Obligado s/nº - Sector A1 

Teléfonos/ fax: 54 11 4845 – 0017 

Provincia de Buenos Aires 

Inspección Veterinaria del SENASA destacada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

Horario de atención: Días hábiles entre las 09,00 y las 17,00 hs. 

Teléfono / Fax: 54 11 4480 – 0317 y 54 11 5480 – 6521 

 

Резолюция-17-2015 Министерство на земеделието 

http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-17-2015-ministerio-de-agroindustria 

Член 1 - За целите на тази резолюция домашни кучета и котки се разбират като 

екземпляри от видовете Canis lupus familiaris и Felissilvestriscatus, съответно, наричани 

по-нататък „животни“. 

Член 2 - Изискванията, установени в тази резолюция, се прилагат за постоянен или 

временен внос, както и за участие в международни изложби или събития или за 

подпомагане на международен транзит през територията на която и да е от държавите 

страни. 

http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-17-2015-ministerio-de-agroindustria


Член 4 - Изискванията, свързани с характеристиките на контейнерите за пътуване, както 

и всички други разпоредби, свързани с използваните транспортни средства, са 

изключителна отговорност на собственика на животното. 

Чл.17 – Държавата-вносител може да не разреши влизането на своя територия на 

животни, диагностицирани преди това с лайшманиоза. 

Чл.18 - Всяка държава си запазва правото да определя процедурата за идентификация на 

животните. 

Когато се използва електронна идентификационна система, съответният транспондер 

(микрочип) трябва да отговаря на стандартите ISO 11784 или на приложение "A" на 

стандарт 11785. По същия начин анатомичната област, където се намира транспондерът, 

трябва да бъде посочена в CVI. 

ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ 

НА ДОМАШНИ КУЧЕТА И ДОМАШНИ КОТЕШКИ ДЪРЖАВИ ДО ДЪРЖАВИТЕ ОТ 

МЕРКОСУР, СТРАНИ ПО МЕРКОСУР (в приложението към Резолюцията) 

 

 

 

 

 

 

 


