
 
 

Процедури за внос на животни в Индонезия 
 

 

Кучета и котки 

Внос на възприемчиви към бяс животни (HPR). Кои са възприемчиви към бяс животни?  

 

Възприемчивите към бяс животни са животни, които могат да пренасят и предават вируса на бяс, 

а именно кучета, котки, маймуни и др. видове.  

 

Изискванията за влизане на възприемчиви към бяс животни от страни, свободни от бяс чрез 

прилагане на ваксинация, са: 

1. Притежание на ветеринарно-здравен сертификат, издаден от оторизирано длъжностно 

лице в страната на произход; 

2. Притежание на документ за извършени ваксинации; 

3. Могат да влязат в Индонезия само през определен пункт за влизане; 

4. Подава се информация за тях се и се предават на карантинен служител за карантинни 

проверки. 

5. Ветеринарно-здравният сертификат, издаден от упълномощеното длъжностно лице в 

страната на произход, трябва да съдържа следното: 

 Животното е в добро здравословно състояние и годно за транспортиране;  

 Животното е пребивавало от раждането или не по-малко от 6 (шест) месеца преди деня 

на заминаване в страната на произход; 

 Животното е ваксинирано с инактивирана ваксина срещу бяс в страната на произход на 

възраст най-малко 3 (три) месеца; 

 Животното има защитен титър на антитела; и 

 Резултатите от изследването за титър на антителата са приложени към здравния 

сертификат на животните.  

 

 

Изискванията за влизане на възприемчиви към бяс животни от страни, свободни от бяс, които 

не прилагат ваксинация, са: 

 

1. Притежание на ветеринарно-здравен сертификат, издаден от оторизирано длъжностно лице 

в страната на произход; 

2. Могат да влязат в Индонезия само през определен пункт за влизане; 

3. Подава се информация за тях се и се предават на карантинен служител за карантинни 

проверки; 

4. Ветеринарно-здравният сертификат, издаден от упълномощеното длъжностно лице в 

страната на произход, трябва да съдържа следното: 

 Животното е в добро здравословно състояние и годно за транспортиране;  

 Животното е пребивавало от раждането или не по-малко от 6 (шест) месеца преди деня 

на заминаване в страната на произход; 

 Страната на произход не прилага ваксинация. 

  

 

Изискванията за влизане в HPR от страни, несвободни от бяс, трябва да отговарят на: 



 
 

1. Притежание на ветеринарно-здравен сертификат, издаден от оторизирано длъжностно 

лице в страната на произход; 

2. Притежание на документ за извършени ваксинации; 

3. Могат да влязат в Индонезия само през определен пункт за влизане; 

4. Подава се информация за тях се и се предават на карантинен служител за карантинни 

проверки; 

5. Ветеринарно-здравният сертификат, издаден от упълномощеното длъжностно лице в 

страната на произход, трябва да съдържа следното: 

  

 Животното е в добро здравословно състояние и годно за транспортиране;  

 На животното са извършени карантинни манипулации като прегледи, изолация и 

наблюдение, както и третиране в страната на произход за период от 3 (три) месеца; 

 Животното е ваксинирано с инактивирана ваксина срещу бяс в страната на произход на 

възраст най-малко 3 (три) месеца; 

 Животното има защитен титър на антитела; и 

 Резултатите от теста за титър на антителата срещу бяс са приложени към към здравния 

сертификат на животните. Транспортният план на животното е представен от 

собственика не по-късно от 2 (два) дни преди пристигне на транспортното средство на 

пункта. 

 

 

Повече информация за изискванията за животни, възприемчиви към бяс (HPR), които са 

определени от ръководителя на Агенцията за карантина в земеделието, можете да изтеглите в 

Указ на ръководителя на Агенция за карантина в земеделието № 87/Kpts/KR.120/L.1 /1/2016 за 

Технически указания за карантинни мерки за животните срещу бяс: 

https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Pusat%20KH%20dan%20KHH/SK_Kab

adan_No_87_tahun_2016_tent.pdf 

 

https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Pusat%20KH%20dan%20KHH/SK_Kabadan_No_87_tahun_2016_tent.pdf
https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Pusat%20KH%20dan%20KHH/SK_Kabadan_No_87_tahun_2016_tent.pdf

