
Неофициален превод! 

Стъпки за внос на кучета и котки 

https://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-

and-dogs/ 

 

За внос на котки и кучета в Нова Зеландия трябва да отговаряте на специфични 

изисквания. (България е страна от категория 3) 

Следвайте стъпките 

Стъпка 1 

Промяна за котки и кучета, които летят за Уелингтън 

От 22 октомври 2017 г. котки  и кучета от всички страни (включително Австралия) вече 

не могат да летят за летище Уелингтън. 

Котките и кучетата трябва да получат разрешение за влизане в Нова Зеландия (само 

австралийски котки или кучета) или да бъдат прехвърлени в карантинно депо (всички 

останали държави) от летищата в Окланд или Крайстчърч. 

За да внесете успешно котката или кучето си, трябва да: 

 прочетете здравния стандарт за внос (IHS), ръководството и чек – листовете за 

котки и кучета  

 проверете дали Вашата котка или куче отговаря на условията за внос в Нова 

Зеландия - вижте ръководството  

 използвайте износител на домашни любимци (препоръчително)  

 да резервирате одобрено от MPI карантинно депо (за всички котки и кучета, с 

изключение на тези  от Австралия) 

 кандидатствайте за разрешение за внос от MPI минимум 20 работни дни преди 

датата, на която искате да бъде издадено разрешителното (всички котки и кучета, 

с изключение на Австралия)  

  гарантирате, че всички изисквания за внос са изпълнени  

 уведомете официален ветеринарен лекар в Нова Зеландия: 

o най-малко 5 работни дни преди пристигането на котки и кучета от Австралия  

o най- малко 72 часа преди пристигането на кучета и котки  от други одобрени 

страни 

 проверете сроковете за проверка за биологична безопасност за котки и кучета от 

Австралия 

 декларирайте всяко лекарство, което животното приема  

Свързани процеси на внос  

Процесите, свързани с вноса на кучета и котки са на друго място на уебсайта. 

Препратки за вноса:  
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 кучета помощници или кучета водачи  

 домашни любимци като чинчили, зайци или морски свинчета  
 декоративни рибки или други морски безгръбначни   
 коне  

Друга информация:  

 котки и кучета в режим на транзит  

 котки и кучета, пристигащи на плавателни съдове  

Стъпка 2 
 

Какво трябва да направите  

Задачите, които трябва да изпълните  

 Прочетете здравия стандарт за внос и ръководството  

Здравният стандарт за внос (IHS) (Стандарта) за котки и кучета има всички изисквания, 

които трябва да спазите, за да внесете животните си. 

Налице е и ръководство, което съдържа съвети и допълнителна информация за вноса на 

Вашата котка или куче. Обърнете се към него, за да сте сигурни, че разбирате и можете 

да отговорите на всички изисквания в IHS. В ръководството има списък на одобрените 

държави, от които може да бъде внесени вашата котка и куче. 

https://mpi.govt.nz/dmsdocument/1575-cats-and-dogs-import-health-standard-guidance-

document 

В ръководството има и образци на ветеринарни сертификати, които ще трябва да бъдат 

попълнени за вашата котка или куче. Тези сертификати включват тестовете, леченията 

и прегледите, които Вашата котка или куче трябва да са преминали  преди да дойдат в 

Нова Зеландия. Можете да изтеглите моделите на сертификатите,  за да ги попълните 

оттук: :  

 Формуляри и шаблони за внос на домашни любимци можете да изтеглите от 

следния линк: 

 

https://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/forms-and-templates/ 

 

Попълнете декларация за кучешки грип, ако се изисква  

От 2018 г. здравния стандарт за внос и моделите  на ветеринарни сертификати за котки 

и кучета включват следната мярка за кучешки грип. 

Най-малко 21 дни преди изпращането:  

• котката или кучето не се държат на място, където има котки или кучета, които 

проявяват клинични признаци на инфекциозно респираторно заболяване 

• котката или кучето не са показали клинични признаци на инфекциозно 

респираторно заболяване 

Ако Вашият ветеринарен сертификат не включва кучешки грип   
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Ако ветеринарният сертификат от страната износител (откъдето изпращате котката или 

кучето си) все още не включва клаузата за кучешки грип: 

 попълнете долупосочената декларация преди изпращане на Вашето куче или 

котка  

 изпратете попълнената декларация най-малко 72 часа преди пристигането си в 

Нова Зеландия до един от долупосочените емейл адреси:  

Изтеглете и попълнете декларацията от следния линк:  

Download and complete this declaration [DOCX, 14 KB] 

Къде да изпратите Вашата декларация:  

За котки и кучета от Австралия : ozdogsandcats@mpi.govt.nz 

За котки и кучета от други страни:  

 престой в карантинно депо в Окланд (Auckland Quarantine/Pethaven/Qualified Pet 

Services):  liveanimalsauckland@mpi.govt.nz 

 престой в Карантинната служба в 

Кентърбъри:  liveanimalschristchurch@mpi.govt.nz 

Принтирайте чек листа  

За да улесни вноса на котката или кучето си в Нова Зеландия, създадохме чек листове, 

които можете да изтеглите и отпечатате за справка.  

Чек листовете са само насочващи и трябва да бъдат използвани заедно с ръководството 

и стандарта за внос на котки и кучета. 

Свалете  чек листа за котки на следния линк:  

Download the checklist for cats [PDF, 226 KB]  

Свалете  чек листа за кучета  на следния линк:  

Download the checklist for dogs [PDF, 232 KB] 

Проверете дали Вашата котка отговаря на необходимите изисквания за да влезе в 

Нова Зеландия  

Котките и кучетата могат да се внасят само от одобрени държави. В  ръководството  се 

изброяват одобрените страни, които са категоризирани  от 1 до 3 в зависимост от 

статуса им на бяс. Ако държавата на произход на домашния любимец не е в списъка, не 

можете да внесете домашния любимец.  

(България е страна от категория 3) 

Други ограничения се отнасят за някои породи и видове кучета, хибриди, възраст на 

животното и състояние на бременност.  

Свалете ръководството, за да видите списъка с одобрените страни на следния линк:  

Download the guidance document to see the list of approved countries [PDF, 663 KB] 

http://mpi.govt.nz/dmsdocument/27828-canine-influenza-declaration-2018-docx
mailto:ozdogsandcats@mpi.govt.nz?subject=Canine%20influenza%20declaration
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Забранени породи и видове кучета и котки  

Законът за контрол на кучетата от 1996 г. забранява вноса в Нова Зеландия на всяко 

куче, което принадлежи изцяло или предимно на една или повече от тези породи или 

видове кучета:  

Забранени породи: 

 Brazilian Fila 

 Dogo Argentino 

 Japanese Tosa 

 Perro de Presa Canario. 

Забранени видове:  

 American Pit Bull Terrier 

Забранени хибриди   

Всички  хибриди (поколение кучета или котки, кръстосано с друг вид) са забранени за 

внос, с изключение на Бенгалски котки. За Бенгалските котки трябва да се предостави 

документация за домашното родословие на пет поколения.  

Ограничения за възрастта  и при бременност   

Котките и кучетата трябва да отговарят на минималната възраст, посочена в модела на 

ветеринарен сертификат в Стандарта и да не са над 42- ия ден на бременността в деня 

на изпращането.  

Уверете се, че вашият домашен любимец отговаря на изискванията за 

пребиваване 

Котките и кучетата, с изключение на тези от Австралия, трябва да пребивават в 

страната износител най-малко 6 месеца (или от раждането) непосредствено преди 

датата на изпращането. 

Котки и кучета от новозеландски произход, които се завръщат от страната износител, 

могат да бъдат освободени от изискването за пребиваване, ако:  

• домашните любимци са пребивавали постоянно в страната или територията на 

износа, от както са били внесени директно от Нова Зеландия 

• са идентифицирани чрез микрочип преди износа от Нова Зеландия 

• можете да предоставите копие от новозеландския сертификат за износ  

• Вашият домашен любимец е пребивавал в държава с отсъствие на бяс или с 

добра контролируемост по отношение на заболяването (държава от категория 3),  

ваксиниран е срещу бяс най-малко 1 месец и не повече от 6 месеца преди 

напускане на Нова Зеландия, когато е на възраст най-малко 3 месеца и тестът за 

изследване на титър на антителата за бяс е направен  най-много 18 месеца  преди 

да напусне Нова Зеландия с резултат най-малко 0,5 IU / ml.  

Обмислете използването на износител на домашни любимци  



Новозеландското министерство Ви препоръчва да се свържете с професионален 

износител на домашни любимци в страната на вашия домашен любимец, за да ви 

помогне да организирате изследванията, лечения, полети, разрешителни за внос, 

транспортни клетки и други изисквания. 

Някои авиокомпании изискват износителят на домашни любимци да резервира полети 

за животни, тъй като това гарантира сигурност, че всички изисквания ще бъдат 

изпълнени в подходящото време преди заминаването.  

Резервирайте одобрено от Новозеландското министерство карантинно депо 

All cats and dogs except those from Australia are required to have a minimum of 10 days 

quarantine at an MPI-approved quarantine facility. A booking confirmation letter needs to 

accompany your application for a permit to import.  

Всички котки и кучета, с изключение на тези от Австралия трябва да бъдат най-малко 

10 дни под карантина в одобрено карантинно депо. Писмото за потвърждение на 

резервацията трябва да придружава Вашето заявление за разрешително за внос.  

Намерете одобрено карантинно депо за кучета и котки в Нова Зеландия  на следния 

линк:  

Find approved quarantine facilities in New Zealand for cats and dogs 

Кандидаствайте за разрешително за внос  

След като котката или кучето Ви бъдат записани в карантинно депо, можете да 

кандидатствате за разрешително за внос. (Не се изисква разрешение, ако котката или 

кучето Ви идва от Австралия или остров Норфолк). 

Трябва да кандидатствате за разрешително  за внос най-малко 20 работни дни преди 

датата, на която искате разрешението. Когато заявлението не е предоставено 20 

работни дни предварително, разрешителното не може да бъде обработено навреме. 

Възможно е да се начисли  и такса за забавяне.  

Има 2 различни разрешителни за внос в зависимост от статуса на страната по 

отношение на заболяването бяс.  

Изтеглете заявлението за разрешение за внос на котки и кучета от страни, където 

отсъства или се контролира бяс, включително котки или кучета на яхти (категория 3) на 

следните линкове:  

 PDF version [PDF, 369 KB] 

 Word version [DOCX, 151 KB]  

Декларирайте лекарства за домашни любимци, ако е необходимо  

Трябва да предоставите подробности, ако Вашата котка или куче взима някакво 

лекарство и се нуждае от него по време на пътуването. 

Изтеглете формуляра за декларация за лекарства  от следния линк:  

Download the declaration of medicines form [PDF, 69 KB] 

http://mpi.govt.nz/news-and-resources/resources/registers-and-lists/registered-quarantine-facilities/
http://mpi.govt.nz/dmsdocument/1578-category-3-permit-to-import-cats-and-dogs-from-countries-where-rabies-is-absent-or-well-controlled-application-form
http://mpi.govt.nz/dmsdocument/5107-category-3-permit-to-import-cats-and-dogs-from-countries-where-rabies-is-absent-or-well-controlled-application-form
http://mpi.govt.nz/dmsdocument/1580-acvm-21-importation-of-veterinary-medicines-for-use-only-on-accompanied-animals


Копие от рецептата на ветеринарния лекар трябва да бъде предоставено на 

Новозеландското министерство преди  или когато вашият домашен любимец пристигне 

в Нова Зеландия. Ако ветеринарното лекарство e с вашия домашен любимец, включете 

тази документация с вашите документи за износ. Обикновено, за лекарството, което ще 

стигне за до 3 месечен прием,  ще бъде предоставено разрешение.   

Уведомете Новозеландското министерство преди пристигане  

Изискванията за оповестяване се различават, в зависимост от това, дали Вашето 

животно пристига от Австралия или от друга одобрена държава. 

Котки и кучета от Австралия  

Трябва да уведомите Новозеландското министерство най-малко 5 работни дни преди 

планираното време на пристигане на Вашата котка или куче, като използвате 

формуляра за ветеринарна инспекция. 

Изтеглете заявлението за ветеринарен преглед на следния линк:  

Download the MPI veterinary inspection application [PDF, 170 KB] 

Изпратете нотификационната форма на следния линк: ozdogsandcats@mpi.govt.nz. 

Ако имате въпроси, позвънете на: 

 Auckland: +64 9 909 3524 

 Christchurch: +64 3 943 1772. 

Котки и кучета от други одобрени страни:  

Трябва да уведомите Новозеландското министерство най-малко 72 часа преди 

планираното време на пристигане на Вашата котка или куче. Уведомлението трябва да 

включва:  

 номер на полет на самолета или номер на кораба  

 дата и време на пристигане  

 име и адреса на получателя 

 вид и порода  

 брой животни в пратката  

 страна на произход  

 потвърждение на резервацията на карантинно депо  

 справка за натоварване (ако е известно) 

Трябва също така да кажете дали вие или вашият агент или представител пътувате на 

борда на същия самолет. 

Свържете се с Новозеландското министерство в най-близкото място на пристигане по 

имейл или телефон:  

 Auckland 
mqsakac@mpi.govt.nz 

(09) 909 8631 

Разрешително за биосигурност  на котки и кучета (включително кучета 

помощници) от Австралия 

http://mpi.govt.nz/dmsdocument/4648-application-for-veterinary-inspection-cats-and-dogs-from-australia
mailto:ozdogsandcats@mpi.govt.nz
mailto:mqsakac@mpi.govt.nz


Ако сте уведомили Новозеландското министерство най-малко 5 работни дни преди 

пристигането си и плащането по организацията вече е направено, Вашата котка или 

куче ще бъдат прегледани от ветеринарен лекар от министерството при пристигането. 

Котки и кучета от Австралия, които отговарят на изискванията ни за внос, ще получат 

на границата разрешение за влизане в Нова Зеландия. Времето за проверка за котки и 

кучета от Австралия е:  

 Auckland – 7am to 7pm 

 Christchurch – 1pm to 5pm 

Времето за прегледи е от понеделник до петък (с изключение на официалните празници 

и между Коледа и Нова година). През почивните дни не се правят никакви прегледи. 

Ако Вашата котка или куче не е на разположение за преглед  по това време или не 

отговаря на изискванията, то ще бъде  изпратено до одобрено карантинно депо, докато 

бъде извършен ветеринарният преглед на следващия работен ден.  

Кучетата помощници, които не са получили разрешително за биологична безопасност, 

ще бъдат насочени към домашна карантина от инспектор / ветеринарен лекар на 

министерството, докато бъдат прегледани от ветеринарен лекар на министерството. 

Ако има несъответствия в тестовете или леченията или ако са открити външни 

паразити, кучето може да бъде насочено към карантинно депо за необходимото лечение, 

тестване и / или инспекции. 

Ако кърлежи или бълхи се открият при пристигането  

Вашата котка или куче не може да получи разрешение за влизане в Нова Зеландия, ако 

са открити кърлежи или бълхи при пристигането или в карантинното депо. Ако се 

открият кърлежи и бълхи, имате три възможности. На Ваши разноски, Вашият 

домашен любимец ще трябва: 

 да бъде занесен  в одобрено карантинно депо  за лечение или тестване 

 да се върне в страната на произход, ако е разрешено 

 да бъде евтаназирано  

Още:  

Изтеглете страницата с информацията за кучета и котки с бълхи и кърлежи   

Download the flea and tick fact sheet [PDF, 464 KB] 

Стъпка 3 
Step 3 

На този линк можете да получите документите си за внос : Getting your import 

documents 

Как да разберете дали сте изпълнили MPI изискванията :How you know you've met MPI 

requirements. 

 

Вашата котка или куче ще бъде допусната за внос в Нова Зеландия, когато:  

 е преминала през финален ветеринарен преглед  

o на границата (за котки и кучета от Австралия ) 

http://mpi.govt.nz/dmsdocument/1577-information-for-importers-of-dogs-and-cats-with-ticks-and-fleas
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/
http://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/steps-to-importing-cats-and-dogs/


o е била най-малко 10 дни под карантина за всички други одобрени 

държави   

 цялата поддържаща документация е съответства на изискванията 

 

Ако Вашата котка или куче не отговаря на изискванията, то ще бъде:  

 ще бъде държано за допълнителни тестове, лечение или карантина  

 пренатоварено към страната износител (или друга страна) 

 евтаназирани  

 

Вие ще трябва да платите за всички разходи. 

С кого да се свържете  

Ако имате въпроси за вноса на котки и кучета, моля пишете на следния е-мейл : 

animal.imports@mpi.govt.nz.  

 

mailto:animal.imports@mpi.govt.nz

