
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ 
 

1) Здравен сертификат на английски език, подписан от упълномощен 

ветеринарен служител на правителството на държавата износител, 

на пълно работно време, или допълнително заверен от него, ако 

сертификатът предварително е подписан от ветеринарен хирург, в 

който се посочва: 

 брой и вид, 

 порода, пол, възраст и цвят или идентификация на 

животното, 

 име и адрес на собственика ИЛИ на развъдника на 

произход, 

 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 екто паразити по време на износа и са годни за 

пътуване. 

3) Страната е била свободна от бяс през 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, които се считат за 

необходими. 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. 
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