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Неофициален превод! 

Приложен образец 5-2 

 

 

 

Ръководство за внос на кучета и котки в Япония от неопределени региони 

(Окончателна редакция: ноември 2021 г.) 
 

 

Служба за карантина на животни 

Министерство на земеделието, горите и рибарството 

 

 

 

 

 

Какво представляват „неопределените региони“? 

Всички държави или региони, различни от Исландия, Австралия, Нова Зеландия, 

островите Фиджи, Хавай и Гуам. 

 

*Определението подлежи на промяна поради разпространението на бяс или 

преразглеждане на карантинните разпоредби. 

 

Това ръководство описва изискванията и необходимите процедури за внос на кучета и 

котки в Япония от неопределени региони. 

 

Препоръчваме да прочетете това ръководство, ако планирате да доведете кучета или 

котки в Япония. 

 

За допълнителна информация можете да се свържете със Службата за карантина на 

животни. 
 



Ръководство за внос на кучета и котки в Япония от 
неопределени региони 

2 

 

 

 

Кучетата и котките, внесени в Япония, трябва да бъдат подложени на карантина при внос в 

съответствие със Закона за превенция на бяса и, допълнително за кучета, Закона за контрол на 

заразните болести по домашните животни. 

За кучета и котки, отговарящи на определени изисквания при пристигане в Япония, 

карантинният период (за проверка при внос) ще бъде в рамките на 12 часа. 

Кучетата и котките, които не отговарят на изискванията, ще бъдат поставени под карантина в 

център за задържане на Службата за карантина на животните за необходимия период (до 180 

дни). В зависимост от резултатите от проверката при внос, кучето или котката може да не бъдат 

допуснати да влязат в Япония. 

 

„Вносителят“ (лице, което планира да внася кучета или котки), носи отговорност за следните 

задължения за своя сметка. Трябва да започнете процедурата по внос само след като напълно 

разберете и приемете тези задължения. 

 

Това ръководство се отнася за следните животни и хибриди от първо поколение*1 между тези и 

други животни. 

 

 

 

*1 

Хибрид от първо поколение: кръстоска между отчетливо различни родителски типове. Примери: 

Wolfdog (домашно куче × вълк); Котка Савана (домашна котка × сервал) 

*2 Източник: Световен списък на бозайниците с японски имена (Heibonsha Limited, 1998) 

 

Вид на 

животното 

Семейство Род Видове Научно 

наименование*2 

Куче Canidae Canis Домашно 

куче 

Canis familiaris 

Котка Felidae Felis Домашна 

котка 

Felis catus 

A. Въведение 

Отговорност на вносителя 

◆ Прегледи и третирания в страната на износа 

◆ Предварителна нотификация 

◆ Получаване на всички необходими документи, включително сертификати 

◆ Организиране на транспорта 

◆ Заявление за проверка на вноса при пристигане в Япония 

◆ Мерки и разходи за поставяне под карантина в центъра за задържане, ако е необходимо 

◆ Връщане, ако вносът не е разрешен 

◆ Други действия, които служител по карантина на животни може да изиска при 

необходимост 

Животни, за които се отнася ръководството 
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Изтичане на 

валидността на втората 

ваксинация срещу бяс 

Стъпка 3 

 
 

 

  

 

Микрочип    

(за идентификация) 

 

 

 

 
 

 

 

Ваксинация срещу бяс (1ва) 

*на поне 91 дневна възраст

 

 

                       

                       Стъпка 2

30 дни или повече～ 
Преди валидността на първата 
ваксинация да е изтекла  
(денят на първата ваксинация е ден 0) 

Ваксинация срещу бяс (2-ра) 

*Поне 30 дни след 1-та ваксинация и преди 

изтичане на срока на действие на първата 

 

 
 

 

 

Изследване за титър за 

антитела срещу бяс 

*резултат равен или по-

голям от 0.5IU/ml 

 

Взимане на кръв 

 

 

 

 

 

 

 
Период на изчакване 

 
 

      Предварителна нотификация 

- *не по-малко от 40 дни преди 

пристигане. 

 

180 дни или 

повече 

(Датата на 

взимане на 

кръв е ден 0) 

 

 

１  

 

 

 

.  

 

 

 

 

     
 

Преглед преди износа  

Получаване на сертификати  

 

 

 

                                                                Пристигане 

             Проверка при вноса                  

 

     

 

 

 
 

2 години 

валидност 

на 

изследването 

за титър 

 

Б. Карантинни процедури за внос 

  Стъпка 8 

  Стъпка 7 

  Стъпка 6 

 Стъпка 5 

 Стъпка 4 

Възможно 
е да е на 
същия ден 

 

 Стъпка 2 Възможно 
е да е на 
същия ден 

is possible 

  Стъпка 1 

Диаграма 
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Всички кучета и котки, внесени в Япония, трябва да бъдат идентифицирани с микрочип. 

 

Микрочипът трябва да бъде имплантиран преди първата ваксинация срещу бяс [→ СТЪПКА 2]. 

(Двете процедури могат да се извършат в един и същи ден.) 

 

 

 

ISO 11784 и 11785 (15-цифрен код на микрочип, който се състои само от цифри.) (ISO: 

Международна организация по стандартизация) 

 

 Микрочип може да се имплантира във ветеринарна клиника. 

 Уверете се, че номерът на микрочипа може да бъде прочетен от четец на микрочип при 

всяка проверка и третиране във ветеринарна клиника. 

 Ако номерът на микрочипа не може да бъде прочетен или номерът на микрочипа не 

съвпада с номера на сертификатите, издадени от държавния орган на страната 

износител [→ СТЪПКА 7] при инспекцията при внос [→ СТЪПКА 8], кучето или 

котката ще подлежат на 180-дневна карантина [→ СТЪПКА 8-2] или ще бъдат върнати 

обратно за сметка на вносителя. 

 Ако микрочипът не е в съответствие със стандартите на ISO или ако за идентификация 

е използван метод, различен от микрочип, трябва да се свържете с Службата за 

карантина на животните на очакваното входно пристанище [→ стр. 23]. 

 Ваксинацията срещу бяс [→ СТЪПКА 2], приложена преди имплантирането на 

микрочип, е невалидна, но може да бъде приета при определени условия (Препратка 1) 

 

 

 

СТЪПКА 1: Микрочип 

СТЪПКА 2: Ваксинация срещу бяс (два или повече пъти) 

Време за имплантиране на микрочип 

*Какво е микрочип? 

Това е малък чип, който съдържа уникален идентификационен номер. За имплантиране 

на микрочипа под кожата се използва инструмент, оформен като спринцовка за 

инжектиране. Номерът се разчита от специално разработен скенер, позволяващ 

идентифициране на кучето или котката. 

Препоръчителни стандарти за микрочипове 

Предпазни мерки 
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Ваксинацията срещу бяс трябва да се приложи два или повече пъти след имплантирането на 

микрочипа. 

 

・Първа ваксинация срещу бяс 

□ Кучетата и котките трябва да са на възраст най-малко 91 дни към момента на 

ваксинацията (датата на раждане се счита за ден 0). 

□ Кучетата и котките трябва да бъдат ваксинирани след имплантиране на микрочипа [→ 

СТЪПКА 1]. (Двете процедури могат да се извършат в един и същи ден.) 

 

・Втора ваксинация срещу бяс 

□ Втората ваксинация трябва да бъде приложена най-малко 30 дни след първата 

ваксинация (датата на първата ваксинация се счита за ден 0) и в рамките на периода на 

действие на първата ваксинация. 

 

 

 Инактивирана (убита) вирусна ваксина 

 Рекомбинантна ваксина 

*Типовете ваксини по-горе трябва да отговарят на стандартите на Световната организация 

за здравеопазване на животните (OIE). 

 

*Не се приема жива вирусна ваксина. 

 

 

 Ако периодът на действие на ваксинацията срещу бяс изтича преди деня на пристигане в 

Япония, трябва да се приложи допълнителна ваксинация в рамките на периода на действие. 

 Ако е приложена след периода на действие на предишната ваксинация, не се приема като 

„допълнителна ваксинация“ и вносителят трябва да започне процедурата от първата 

ваксинация срещу бяс. 

 Ваксинацията срещу бяс, приложена преди имплантирането на микрочип, е невалидна, но 

може да бъде приета при определени условия. [→ Препратка 1] 

Време за ваксинация срещу бяс 

* Какво представлява периодът на действие? 

 

Това не е срокът на годност на ваксината (продукта), а продължителността на имунитета срещу 

бяс.Тъй като продължителността може да е различна за различните продукти, трябва да я 

потвърдите с ветеринарния лекар, който отговаря за ваксинацията. 

Видове допустими ваксини 

Предпазни мерки 
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Кръвна проба (серум) трябва да бъде изпратена в определена лаборатория за изследване на 

антитела срещу бяс. 

 

Трябва да се вземе кръвна проба във ветеринарна клиника след втората ваксинация срещу 

бяс [→ СТЪПКА 2]. (Втората ваксинация срещу бяс и вземането на кръвна проба могат да 

се извършат в същия ден.) Кръвната проба трябва да бъде взета в рамките на периода на 

действие на ваксинацията срещу бяс. 

 

Изследването за антитела срещу бяс трябва да се извърши в една от определените 

лаборатории. 

Лабораториите са определени от министъра на земеделието, горите и рибарството на Япония 

 

Списъкът на определените лаборатории е достъпен на: 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html    

* Методи за изследването: FAVN (имунно-флуоресцентен тест за откриване наличието на 

антитела срещу вируса) или RFFIT  

 

 

Титърът на антителата срещу бяс трябва да бъде равен или по-голям от 0,5 IU/ml. 

 

 

Резултатът от теста е валиден 2 години от датата на вземане на кръв при условие, че периодът 

на действие от първата ваксинация срещу бяс продължава с необходимите допълнителни 

ваксинации срещу бяс. 

Кучетата и котките трябва да пристигнат в Япония в рамките на периода на валидност на 

изследването за антитела срещу бяс. 

Ако не можете да пристигнете в рамките на периода на валидност, се изисква друг тест за 

СТЪПКА 3: Тест за антитела срещу бяс (серологичен 
тест) 

Време за изследването за антитела срещу бяс 

Определени лаборатории 

 

*Кръвната проба (серум) на кучета трябва да бъде подложена на проверка при внос или износ 

в Службата за карантина на животни по време на влизане или напускане на Япония. За повече 

информация, свържете се със Службата за карантина на животни на очаквания входен пункт. 

Резултат от изследването 

Период на валидност на изследването за антитела срещу бяс 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/lab.html
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антитела срещу бяс [→ СТЪПКА 4] 

 

 

 Необходим е оригинален протокол за резултатите от теста за антитела, издаден от 

определената лаборатория по време на проверката при внос [→ СТЪПКА 8]. 

 Ако титърът на антителата е по-малък от 0,5 IU/ml, тестът трябва да се извърши отново. 

 Препоръчваме ви да се свържете с определена лаборатория за подробна информация 

относно процедурата. 

 

 

Периодът на изчакване е 180 дни или повече (датата на вземане на кръвна проба за теста за 
антитела срещу бяс се счита за ден 0). 

Кучетата и котките трябва да пристигнат в Япония в рамките на „периода на действие на 

ваксинацията срещу бяс“ и „периода на действие на теста за антитела срещу бяс“ след най-

малко 180 дни от датата на вземане на кръвна проба. 

 

Куче или котка, чието изчакване е под 180 дни, ще бъде подложено на карантина в център 

за задържане на Службата за карантина на животни [→ СТЪПКА 8-2], докато общото време 

на периода на изчакване и карантинния период достигне 180 дни. 

 

 

Допълнителна ваксинация трябва да бъде приложена в рамките на периода на действие. Ако 

не бъде приложена в рамките на периода, ще бъде необходимо да се повтори от СТЪПКА 2 

и нататък. 

 

Трябва да се извърши втори тест за антитела срещу бяс (тест за антитела ②) и кучето или 

котката трябва да пристигнат в Япония в рамките на периода на валидност на теста за 

антитела ② (в рамките на 2 години след датата на вземане на кръвна проба). 

Ако всяко от следните три условия е изпълнено, не е необходим друг период на изчакване 

(180 дни или повече) след тест за антитела ②. 

1. Периодът на действие от първата ваксинация срещу бяс продължава до пристигането в 

Япония с необходимите допълнителни ваксинации срещу бяс. 

СТЪПКА 4: Период на изчакване (180 дни или повече) 

Предпазни мерки 

Ако периодът на изчакване е под 180 дни 

Ако периодът на действие на ваксинацията срещу бяс изтече преди пристигането 

в Япония 

Ако не можете да пристигнете в Япония в рамките на периода на действие на 

теста за антитела срещу бяс. 
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2. Датата на вземане на кръвна проба за тест за антитела ② е най-малко 180 дни след датата 

на вземане на кръвна проба за първия тест за антитела срещу бяс (тест за антитела ①), който 

се брои като ден 0. 

3. Титърът на антителата срещу бяс е 0,5 IU/ml или повече при всички тестове за антитела 

срещу бяс. 

 
Микрочип 

 
  1-ва  

ваксинация бяс 

 

 1-ва 

ваксинация  

 

2-ра ваксинация бяс  

                                     
2-ра    Тест за титър 

 Тест за титър (1) 

Допълнителна 

ваксинация бяс 
*３ 

 

Допълнителна 

ваксинация бяс 

Тест за титър (1) 

 

Тест за титър (2)  

   Валидност 2 години
*
 

２
 

 

Пристигане*4
 

Микрочип          

 

 

*１Датата на първата ваксинация 

срещу бяс е = ден 0 

*２Дата на взимане на кръв за 

изследване = ден 0 

*３В периода на ефективност на 

предишната ваксинация   

*４В периода на ефективност на 

предишната ваксинация и в рамките 

на 2 години от датата за взимане на 

кръв за теста за титър (2)   

30 дни или повече*1 и преди  

изтичане на валидността  

на първата 

180 дни  

изчакване
*２

 

 

180 дни  

Изчакване НЕ е необходимо 
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Вносителят трябва да уведоми Службата за карантина на животните на очаквания входен 

пункт не по-малко от 40 дни преди пристигането в Япония 

 

Вносителят трябва да подаде „Уведомление“ до Службата за карантина на животните на 

очаквания входен пункт по пощата, факс или имейл не по-малко от 40 дни преди 

пристигането в Япония. Формулярът „Уведомление“ е достъпен на уебсайта на Службата за 

карантина на животните. 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/import-other.html 

 

◆ За кучета: „Уведомление за внос на кучета по Закона за предотвратяване на беса и Закона 

за борба със заразните болести по домашните животни“ 

◆ За котки: „Уведомление за внос на животни съгласно Закона за предотвратяване на бяс“ 

 

Съвети за попълване на „Уведомлението“ 

 

 Дата на раждане (Възраст): Ако датата на раждане е неизвестна, въведете възрастта на 

кучето или котката към момента на пристигането 

 Планирано място на пристигане: Име на очакваното летище или пристанище на 

пристигане 

 Изпращач: Лицето, което изнася или пътува с кучето или котката от чужбина 

 Получател: Лицето, което получава кучето или котката при пристигането им в Япония 

 Дата на идентификация: Датата на имплантиране на микрочипа 

 Товар или ръчен багаж: Типът транспорт [→ Справка 2-4] 

 Име и адрес на местоназначение: Място, където кучето или котката ще бъдат държани 

след вноса в Япония 

 Ваксинация срещу бяс: Информация за приложените ваксинации срещу бяс 

 Дата на изтичане: Не е датата на изтичане на срока на употреба на ваксината, а 

продължителността на имунитета (период на действие) 

 Вид ваксина: Ваксинация срещу бяс → инактивирана (убита) вирусна ваксина или 

рекомбинантна ваксина 

       Други ваксинации → имена на заболяванията (като гана, котешки калицивирус и др.) 

 Дата на вземане на кръвна проба: Датата, на която е взета кръвната проба за тест за 

антитела срещу бяс 

СТЪПКА 5: Предварителна нотификация 

1. Подаване на уведомление 

Уведомяването може да се направи онлайн чрез NACCS (Nippon Automated Cargo and 

Port Consolidated System). 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/49.html 

 

 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/import-other.html
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/49.html
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 Входните пунктове за внос на кучета са ограничени. [→ Справка 2-1] 

 Посочете ясно информацията за контакт с вас в „Уведомление“. 

  „Уведомлението“ може да бъде изпратено по време на периода на изчакване преди 

износ [→ СТЪПКА 4]. 

 По принцип уведомление, изпратено по-малко от 40 дни преди пристигането в Япония, 

няма да бъде прието. 

 Ако пунктът на влизане не е определен 40 дни преди пристигането в Япония, можете да 

подадете „Уведомлението“, попълнено с предварителна информация, до една от 

Службите за карантина на животни на най-вероятния пункт на влизане. След като 

плановете са финализирани, изпратете „Промяна на уведомлението за внос на животни“ 

[→ СТЪПКА 5-3]. 

 

 

Службата за карантина на животни ще разгледа „Уведомлението“ и свързаните с него 

документи, за да издаде „Одобрение за инспекция при внос на животни“. За процедури за 

износ или качване на борда, моля, отпечатайте или запазете цифрово издадения формуляр. 

 

 Службата за карантина на животни може да даде инструкции за някои промени в датата 

на пристигане или пункта на влизане. 

 Карантинният период в „Одобрението за инспекция при внос на животни“ може да 

подлежи на промяна в зависимост от резултатите от инспекцията при внос при 

пристигане в Япония. 

 

 

Ако има промени или допълнения към изпратеното „Уведомление“, изпратете „Промяна на 

уведомление за внос на животни“ по пощата, факс или електронна поща до Службата за 

карантина на животните, до която е изпратено „Уведомлението“. 

Ако промените или допълненията не засягат инспекцията при внос, Службата за карантина 

на животните ще издаде повторно „Одобрение за инспекция при внос на животни“. 

 Формулярът „Промяна на уведомление за внос на животни“ е достъпен на уебсайта на 

службата за карантина на животни. 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/pdf/modnotification.pdf 

  „Промяна на уведомлението за внос на животни“ трябва да бъде изпратена преди 

планираната дата на пристигане. 

2. Одобрение за инспекция при внос на животни 

Предпазни мерки 

Предпазни мерки 

3. Промяна на уведомлението 

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/pdf/modnotification.pdf
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 Следните промени може да не бъдат приети, тъй като могат да засегнат инспекцията при 

внос: 

◆ Пристигане преди обявената дата на пристигане 

◆ Увеличаване на броя на внесените животни 

◆ Замяна с различни от обявените животни 

◆ Промяна на графика за внос след планираната дата на пристигане 

 

 

 

Преди да напуснат държавата износител, всички кучета и котки трябва да бъдат подложени 

на клиничен преглед (инспекция преди износ) от ветеринарен лекар. 

 

 

Непосредствено преди заминаване (в рамките на 10 дни преди качване на борда) кучетата и 

котките трябва да преминат клиничен преглед от частен ветеринарен лекар или официален 

ветеринарен лекар на държавна агенция на държавата износител. 

 

 

 

・За кучета 

◆ Установено е, че кучето няма клинични признаци на бяс и лептоспироза. 

 

・За котки 

◆ Установено е, че котката няма клинични признаци на бяс. 

СТЪПКА 6: Клиничен преглед преди заминаване 

(инспекция преди износ) 

Ако първоначалното уведомление е направено онлайн чрез NACCS и промяната трябва 

да бъде направена чрез NACCS. 

*Преди да направите каквито и да било промени, трябва да се свържете със Службата 

за карантина на животните, до която е изпратено „Уведомлението“. 

Предпазни мерки 

График на прегледа преди износ 

 

*Дата на прегледа преди износ 

Желателно е този преглед да се извърши възможно най-близо до датата на отпътуване (в рамките 

на 10 дни преди качване на борда). Въпреки това, ако е трудно поради обстоятелства в държавата 

износител, свържете се с Службата за карантина на животни на очакваното пристанище на 

влизане. 

Вид на клиничния преглед 
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Вносителят трябва да получи сертификати, издадени от държавна агенция на държавата 
износител. 

 

 

 

(1) Дата на раждане или възраст 

 

(2) Микрочип [→ СТЪПКА 1] 

□ Номер на микрочипа 

□ Дата на имплантиране на микрочип 

 

(3) Ваксинации против бяс [→ СТЪПКА 2] 

 (Информация за всички ваксинации срещу бяс, описани в приетото „Уведомление“) 

□ Дати на ваксинации 

□ Период на действие 

□ Вид ваксина (инактивирана (убита) вирусна ваксина или рекомбинантна ваксина) 

□ Име на продукта и производител на ваксината 

 

 (4) Тест за антитела срещу бяс [→ СТЪПКА 3] 

 (Информация за всички тестове за антитела срещу бяс, описани в приетото „Уведомление“) 

□ Дата на вземане на кръвна проба 

□ Име на определената лаборатория 

□ Титър на антителата 

*Приложете „Доклад за резултата от изследването“, издаден от определената лаборатория. 

 

(5) Преглед преди износ [→ СТЪПКА 6] 

□ Дата на прегледа 

□ Установено е, че кучето или котката нямат клинични признаци на бяс, а при 

кучетата - лептоспироза. 

 (6) Ваксинации, различни от тези срещу бяс и третиране срещу паразити [→ Справка 3] 

 (Само, ако са приложени) 

□ Име на заболяванията или паразити 

□ Дати на ваксинации или третиране (прилагане) 

□ Вид ваксина (ако е ваксинирано) 

□ Период на действие (ако е ваксинирано) 

СТЪПКА 7: Получаване на сертификати, издадени от 

държавна агенция на държавата износител 

*Какво е държавна агенция на държавата износител? 

Това означава държавна агенция, отговаряща за карантина на животните в държавата 

износител (съответстваща на службата за карантина на животни в Япония). 

 

1. Необходима информация в сертификатите 
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Използването на препоръчаните бланки за сертифициране (формуляр AC) дава възможност на 

вносителя да попълни необходимата информация без никакви пропуски. 
 Формуляр AC е достъпен на уебсайта на Службата за карантина на животните. 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/attach/pdf/import-other-5.pdf 

 Частнопрактикуващият ветеринарен лекар попълва Формуляр АС. Трябва да бъде получена 

заверка на формуляра (сертификата) от държавната агенция на държавата износител.  

 Поради различни обстоятелства в държавата износител, официалният държавен 

ветеринарен лекар може да попълни формуляр AC вместо частния ветеринарен лекар. 

Това не е проблем, стига да са попълнени всички празни полета във формуляра AC и той да е 

заверен. 

 Ако имате нужда от допълнителна страница, прикрепете друг формуляр AC към първата 

страница и попълнете празните места по същия начин. 

 

 

 Не използвайте молив или изтриваем химикал за попълване на сертификатите. 

 Използването на коригираща течност или коригираща лента не е приемливо. Начертайте 

двойни линии през думите, които трябва да бъдат коригирани, и след това напишете 

правилната информация. Необходими са също подписът на лицето, което прави 

корекцията и датата на корекцията. 

 След получаване на заверката няма да се приемат корекции, различни от тези, направени 

от държавната агенция на държавата износител. Корекциите трябва да бъдат направени 

преди получаването на заверка. Ако се направи корекция от държавната агенция на 

държавата износител, трябва да се постави заверка на корекцията. 

 

За да се предотвратят всякакви грешки в сертификатите, се препоръчва предварително 
потвърждение от Службата за карантина на животните. 

 Вносителят може да изпрати сертификатите (или черновите), след като необходимите 

елементи са попълнени, по факс или електронна поща до службата за карантина на 

Препоръчителни бланки за сертифициране (сертификат (формуляр) AC) 

*Какво е заверяване? 

Одобрението означава, че сертификатът е одобрен от държавната агенция на 

държавата износител. За валидно одобрение са необходими подписа на официалния 

ветеринарен лекар на държавната агенция, името и официалния печат на агенцията и 

датата, на която е положен подписа. Ако няма заверка, сертификатът няма да се счита 

за издаден от държавната агенция на държавата износител. 

 

Предпазни мерки 

2. Предварително потвърждаване на сертификатите 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/dog/attach/pdf/import-other-5.pdf
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животните, която е получила „Уведомлението“. 

 Препоръчва се получаването на потвърждение на черновите, тъй като корекциите може 

да не бъдат приети след получаване на заверка. 

 

 Ако има грешки в сертификатите, кучето или котката ще бъдат подложени на карантина 

[→ СТЪПКА 8-2] до 180 дни или ще бъдат върнати. 

 

 
 

Кучетата и котките трябва да бъдат проверени от Службата за карантина на животните на 
входния пункт при пристигането им в Япония. 

Ако в резултат на проверката при внос се установи, че изискванията не са изпълнени, кучето 
или котката ще бъдат поставени под карантина до 180 дни или ще бъдат върнати.  

 

Вносителят трябва да подаде молба до Службата за карантина на животните за проверка на 

вноса при пристигането. 

 

Ако не бъдат открити проблеми при проверката при пристигането, ще бъде издаден Сертификат 
за карантина за внос и кучето или котката могат да бъдат внесени. 

 

◆ За превоз като ръчен багаж (регистриран багаж) [→ Справка 2-4] 

Преди митническата проверка заведете кучето или котката на гишето на Службата за карантина 
на животните в зоната за получаване на багаж. 

◆ За превоз като товар [→ Справка 2-4] 

След като получите необходимите документи от персонала на авиокомпанията или корабната 

линия в товарната зона, отидете в офиса на Службата за карантина на животни. 

 

 „Вносителят” или „упълномощеният от вносителя” трябва да подаде заявление за проверка. 

 

 

□ Заявление за проверка на вноса 

□ Пълномощно (ако за процедурите отговаря пълномощник, с изключение на митническия 

брокер.) 

СТЪПКА 8: Проверка на вноса след пристигането в 
Япония 

Предпазни мерки 

Проверка при внос 

1. Проверка при пристигане 

 Места за подаване на заявление за проверка 

Заявител 

Необходими документи 



Ръководство за внос на кучета и котки в Япония от 
неопределени региони 

15 

 

 

□ Протокол за резултатите от теста за антитела срещу бяс [→ СТЪПКА 3] 

□ Сертификати, издадени от държавна агенция на държавата износител [→ СТЪПКА 7] 

□ (За карго превоз) Копие от AWB (Въздушна товарителница) (ако е въздушен товар) 

                              Копие от B/L (коносамент) (ако е морски товар) 

□ Други документи, изисквани от Службата за карантина на животни 

 

 

 
 

Ще бъдат извършени проверки по следните въпроси: 

◆ Не се откриват отклонения в здравословното състояние на кучето или котката 

(заболявания: бяс и за кучетата-и лептоспироза). 

◆ Номерът на микрочипа съвпада с номерата във всички сертификати (чрез прочитане 

на номера на микрочипа). 

◆ Сертификатът е издаден или заверен от държавната агенция на държавата износител. 

◆ Съдържанието на сертификатите, издадени от държавната агенция на държавата 

износител, отговаря на изискванията за внос на кучета и котки в Япония. 

 

 

Ако не се установят проблеми със сертификатите или със здравословното състояние на кучето 

или котката (изискванията са спазени), карантинният период за проверка ще бъде по-малко от 

12 часа (обикновено по-малко от няколко часа). 

 

 

За да подобрим нашата карантинна система, Проучването за мониторинг на титъра на антитела 

срещу бяс (вземане на кръвни проби) се провежда на международно летище Нарита, 

международно летище Токио (летище Ханеда), международно летище Чубу и международно 

летище Кансай. Кучетата се избират на случаен принцип за проучването преди пристигането. 

 

Вносителят ще бъде уведомен, ако бъде избран за проучването. Благодарим Ви за 

съдействието. 

 

 

Ако бъдат установени проблеми при пристигането, кучето или котката ще бъдат поставени 

под карантина в центъра за задържане на Службата за карантина на животните [→ СТЪПКА 

8-2]. В зависимост от резултатите от проверката при внос, кучето или котката могат да не 

бъдат допуснати да влязат в Япония. 

Ако вносителят иска кучето или котката да бъдат върнати, без да бъдат подложени на 

карантина в центъра за задържане, връщането ще бъде извършено съгласно указанията на 

Проверка при внос 

Очаквано време за проверка 

Rabies Antibody Titer Monitoring Survey (dogs only)/ Проучване за мониторинг на 

титъра на антителата срещу бяс (само при кучета) 

Ако се открият проблеми при проверката при пристигане 
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Службата за карантина на животните, но процедурите трябва да бъдат предприети на 

собствена отговорност и за сметка на вносителя. Ако вносителят реши да върне кучето или 

котката в държавата износител, той трябва да се свърже с органите, отговарящи за карантината 

или с посолството на държавата износител и да потвърди изискванията. 

 

 
 

Ако изискванията не са изпълнени, кучето или котката ще бъдат поставени под карантина в 

центъра за задържане на Служба за карантина на животните за необходимия период (до 180 

дни). Ако не се установят проблеми със здравословното състояние на кучето или котката след 

приключване на карантинния период, се издава Карантинен сертификат за внос и кучето или 

котката могат да бъдат внесени. 

 

Карантината се провежда в център за задържане на Службата за карантина на животни на 

входния пункт. 

 

 

Вносителят е отговорен за всички разходи за карантина, различни от разходите за проверки от 

Службата за карантина на животните. 

 Разходи за транспортиране от пункта на влизане до центъра за задържане (вносителят не 

може да транспортира кучето или котката); 

 Разходи за грижи по време на карантината (разходи за храна и почистване/дезинфекция 

на клетката); 

 Разходи за осветление, отопление и вода в центъра за задържане; 

 Такса за посещение на ветеринарен лекар (ако е необходимо); 

 Разходи за връщане; 

 Разходи за възстановяване, като поправки в центъра за задържане; 

 Други необходими разходи. 

 

2. Карантинен преглед в център за задържане на Службата за карантина на 

животните 

Център за задържане под карантина 

Служба за карантина на животни с център за задържане: 

◆ Летище: Hokkaido sub-branch (Iburi branch office), Narita branch, Haneda Airport 

branch, Chubu Airport branch, Kansai Airport branch, Fukuoka Airport sub-branch, 

Kagoshima Airport sub-branch  

◆ Морско пристанище: централен офис на Yokohama, Kobe branch, Osaka sub-branch, 

Moji branch, Okinawa branch  

Разходи за карантинна проверка 
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Вносителят отговаря за грижите и храненето по време на карантина. 

 В център за задържане, където има фирма за гледачи, вносителят може да повери 

задълженията по гледането и храненето на гледача. 

 За информация относно грижите и храненето в центрове за задържане, където няма фирма 

за гледачи, се свържете със Службата за карантина на животни. 

 

 

 
 

Посещението на вашето куче или котка по време на карантина е разрешено, но часовете за 

посещения и посетителите са ограничени. 

За допълнителна информация се свържете със Службата за карантина на животните. 

 

При установяване на симптоми на бяс или, при кучетата, лептоспироза, карантинният период 

може да бъде удължен и да бъдат направени допълнителни изследвания. 

 

 По време на карантина кучетата и котките не могат да бъдат извеждани от центъра за 

задържане при никакви обстоятелства, освен когато кучето или котката се връщат в 

държавата износител. 

 Разрешено е медицинско лечение в центъра за задържане от частен ветеринарен лекар. 

Препоръчително е да намерите ветеринарен лекар, който може да дойде в центъра за 

задържане за медицинско лечение, преди да започне карантината. 

 По отношение на здравните грижи за кучета и котки по време на карантина и санитарен 

контрол на мястото за задържане, ваксинациите (комбинирана ваксина) и третирането за 

паразити [→ Справка 3] трябва да се извършват предварително в държавата износител. 

 

 
 

Ваксинацията срещу бяс, приложена преди имплантирането на микрочип, ще се счита за 

валидна само когато са изпълнени следните условия. 

 

Силно препоръчително е да се свържете предварително със Службата за карантина на 

животни. 

Посещения по време на карантината 

[Справка 1] Ваксинация срещу бяс, приложена преди имплантирането на 

микрочип 

Грижа за вашия домашен любимец по време на карантината 

Центрове за задържане, в които има фирма за гледачи: Narita branch, Haneda 

Airport branch, Kansai Airport branch 

 

 

Ако възникнат проблеми по време на карантината 

Предпазни мерки 
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□ Била е приложена ваксинация срещу бяс (ваксинация срещу бяс ①) преди 

имплантирането на микрочипа. 

□ Животните са на най-малко 91 дни към момента на ваксинация срещу бяс ① (датата на 

раждане се брои като ден 0). 

□ Изминали са най-малко 30 дни от ваксинацията срещу бяс ① (денят на ваксинацията се 

брои за ден 0) и все още е в рамките на периода на действие на ваксинацията срещу бяс 

①. 

*периодът на действие [→ СТЪПКА 2] 

 

◆  Има два начина: 

*① = първи път, ② = втори път 

 

◆ И двата начина трябва да отговарят на следните условия: 

□ Периодът на действие от ваксинацията срещу бяс ① е продължена с необходимите 

допълнителни ваксинации срещу бяс. 

□ За ваксинации срещу бяс се използват инактивирана (убита) вирусна ваксина или 

рекомбинантна ваксина. [→ СТЪПКА 7] 

□ Цялата информация за ваксинациите срещу бяс и изследванията за антитела срещу 

бяс трябва да бъде посочена в сертификатите, издадени от държавния орган на 

държавата износител. [→ СТЪПКА 7] 

Отговарящи на условията кучета и котки 

Условия 

● Еднократен тест за антитела срещу бяс 

 

Ваксинация против  бяс ① → Имплантиране на микрочип*1 →„Вземане на кръвна проба 

за тест за антитела срещу бяс + ваксинация срещу бяс ② (*И двете трябва да бъдат 

извършени в един и същи ден)“*1 

 

 (*1 Имплантиране на микрочип и „Вземане на кръвна проба за тест за антитела срещу бяс + 

ваксинация срещу бяс ②“ могат да бъдат извършени в същия ден.)  

 

● Двукратни тестове за антитела срещу бяс 

Ваксинация срещу бяс ① → Имплантиране на микрочип*2 → Вземане на кръв за тест за 

антитела срещу бяс ①*2 → Ваксинация против бяс ②*3 → Вземане на кръвна проба за 

тест за антитела срещу бяс ②*3 

(*2 Имплантирането на микрочип и вземането на кръвна проба за тест за антитела срещу 

бяс ① могат да бъдат извършени в същия ден.) 

  

(*3 Ваксинацията срещу бяс ② и вземането на кръвна проба за тест за антитела срещу бяс 

② могат да се извършат в същия ден.) 
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Диаграма за [Справка 1] 

 

 

● Еднократно изследване за антитела ● Двукратно изследване 

В един и 

същи ден 

＊Поне 30 дни са изминали от ваксинация бяс ① (датата на ваксинация①се брои като ден 0) и все 

още е в ефективния период на ваксинацията срещу бяс① 

Взимане на кръв за титър на 

антитела  ② (0.5IU/ml или повече) 

Ваксинация бяс ②
＊

 

Взимане на кръв за титър 

на антитела  (0.5IU/ml или повече) 

Ваксинация бяс ②
＊

 

Взимане на кръв за титър на 

антитела  ① (0.5IU/ml или повече) 

Микрочип Микрочип 

Ваксинация бяс ① 

※ поне на 91-дневна възраст 

Ваксинация бяс ① 

※поне на 91-дневна възраст 

Период на изчакване (180 
дни) 

※ Датата на взимане на кръв за 

изследване за титър② = day 0 

Период на изчакване (180 
дни) 

※ Датата на взимане на кръв за 

изследване за титър е= ден 0 

По възможност на същия ден 

По възможност на същия ден 

По възможност на същия ден 
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При транспортирането на кучета и котки, вносителят трябва да има предвид следните 

неща. 

 

 

Кучета могат да се внасят само през следните пунктове. 

Пунктовете, през които могат да бъдат внасяни котки, не са ограничени. Ако ще се 

използва входен пункт, различен от изброените по-долу, свържете се предварително със 

Службата за карантина на животни. 

 

 

 Кучетата и котките, които са обект на карантина за повече от 12 часа [→ 

СТЪПКА 8-2], трябва да пристигнат на пункт с център за задържане. 

 

 

Следните кучета или котки не са подходящи за транспортиране или карантина. При 

необходимост от внос на такива животни, препоръчваме предварително да се 

консултирате с вашия ветеринарен лекар дали кучето или котката могат да издържат 

транспортирането и поставянето под карантина. 

◆ Малки кученца, котенца или животни в напреднала възраст; 

◆ Бременни или кърмещи; 

◆ С анамнеза за заболяване, болни или в момента приемащи лекарства (различни от 

тези за третиране на паразити); 

◆ Наранени. 

 

 

Вносителят е отговорен за избора на подходяща транспортна клетка, която да не е 

неудобна за кучето или котката, но да предотврати бягството им и да осигури безопасен 

[Справка 2] Бележки за транспортиране 

3. Транспортна клетка 

1. Входни пунктове, където вносът е разрешен 

◆ Летище: New Chitose Airport, Narita International Airport, 

Tokyo International Airport (Haneda Airport), Chubu International Airport, 

Kansai International Airport, Kitakyushu Airport, Fukuoka Airport, 

Kagoshima Airport, Naha Airport 

 

◆ Морско пристанище: Tomakomai Seaport, Keihin Seaport (Tokyo, Yokohama), 

Nagoya Seaport, Hanshin Seaport (Osaka, Hyogo), Kanmon Seaport, 

Hakata Seaport, Kagoshima Seaport, Naha Seaport 

Предпазни мерки 

2. Здравословни условия за транспортиране 
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транспорт. За допълнителна информация относно приемливия размер или тип 

транспортни клетки за качване, свържете се с авиокомпанията и т.н., които ще 

използвате. 

 

Има два вида транспорт: като ръчен багаж (чекиран багаж) и карго. За допълнителна 

информация се свържете с авиокомпанията и т.н., които ще използвате. 

◆ Като ръчен багаж (регистриран багаж) 

Кучето или котката трябва да се превозват като ръчен багаж или регистриран багаж. 

Ако се качат на борда като регистриран багаж, кучето или котката ще бъдат взети от 

мястото, където се взима регистрирания багаж. 

 

◆ Карго 

Кучето или котката трябва да бъдат транспортирани като въздушен товар (или морски 

товар). За въздушни товари се издава „AWB (Air Waybill (Въздушна товарителница))“. 

За морски товари се издава „B/L (Bill of Lading (Коносамент))“. 

При пристигане в Япония кучето или котката се транспортират до товарния навес 

(митнически склад) в товарната зона. 

Процедурите за карантина на животните са последвани от митнически процедури. 

 

 

 Авиокомпаниите и др. могат да прилагат различни ограничения за транспортиране. 

 

За допълнителна информация се свържете с авиокомпанията и т.н., които ще използвате. 

 

 

 

По отношение на грижата за здравето на животните и санитарния контрол в центъра за 

задържане се препоръчват следните третирания. 

По-специално, за кучета и котки, обект на карантина в център за задържане [→ СТЪПКА 

8-2] при пристигане в Япония, ваксинациите (комбинирана ваксина) и третирането 

срещу паразити трябва да се извършат предварително. 

 

◆ За кучета: гана, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус и др. 

◆ За котки: котешки вирусен ринотрахеит, котешка калицивирусна инфекция, котешка 

панлевкопения и др. 

 

 [Справка 3] Препоръчани третирания (ваксини, третиране 
срещу паразити) 

4. Видове превози 

Предпазни мерки 

1. Ваксинации (комбинирана ваксина) 
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 Кучетата и котките трябва да се ваксинират под ръководството на вашия 

ветеринарен лекар, за да имат достатъчно антитела. 

 

 

 

◆ Външни паразити: бълхи, кърлежи 

◆ Вътрешни паразити: нематоди, цестоди 

 

 

 

 Ефектът от третирането срещу паразити трябва да е ефективен в момента на 

пристигане в Япония. 

Предпазни мерки 

2. Третиране за външни и вътрешни паразити 

Предпазни мерки 
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Name Airport, Seaport TEL FAX E-mail address  
 

Hokkaido and Tohoku 

Branch 

 

 

 

 
Narita Branch, Contact 
desk 

Tomakomai 

Seaport, New 

Chitose Airport 

 

+81-123-24-6080 +81-123-24-6091   aqs.spk@maff.go.jp 

     aqs.nrtr1@maff.go.jp 

(Terminal 1)    

aqs.nrtr2@maff.go.jp 

for travel of dog 

& cat 

Narita International Airport +81-476-32-6664 +81-476-34-4261 

  
Haneda Airport Branch 

(Terminal 3) Tokyo International Airport 

 

 

 

 

 

 

(Cargo) 

 

 

 

 

 

Kansai Airport Branch, 

Contact desk for travel of 

dog & cat Kansai Airport 

Branch, Except for the 

above 

 

 

 

Kansai International 

Airport 

 

+81-72-455-1956 

 

 

+81-72-455-1986 

 

 

+81-72-455-1957 aqs.kixk1@maff.go.jp 

C. Списък на Службата за карантина на животни 

 (Terminal 2) 

aqs.nrtcargo@maff.go.jp 

(Cargo) 

 
+81-3-5757-9753 

 
+81-3-5757-9759 

 
aqs.hnd@maff.go.jp 

 
+81-3-5757-9752 

 
+81-3-5757-9759 

 
aqs.hnd@maff.go.jp 

 

Haneda Airport Branch, Contact 

desk for travel of dog & cat 

(Haneda Airport) 

Tokyo International Airport 
Haneda Airport Branch 

(Haneda Airport) 

 

+81-3-5757-9755 

 
aqs.hndcargo@maff.go.jp 

+81-3-5757-9760 
(Cargo)  (Cargo) 

Yokohama Head Office Keihin Seaport   

 

Animal Quarantine Division 
 

(Tokyo, Yokohama) 
+81-45-751-5973 +81-45-751-5951 aqs.yokdobutu@maff.go.jp 

Chubu Airport Branch Chubu International Airport +81-569-38-8577 +81-569-38-8585 aqs.nga@maff.go.jp 

Nagoya Sub-branch Nagoya Seaport +81-52-651-0334 +81-52-661-0203 aqs.ngo@maff.go.jp 

 

mailto:aqs.spk@maff.go.jp
mailto:aqs.nrtr1@maff.go.jp
mailto:aqs.nrtr2@maff.go.jp
mailto:aqs.kixk1@maff.go.jp
mailto:aqs.nrtcargo@maff.go.jp
mailto:aqs.hnd@maff.go.jp
mailto:aqs.hnd@maff.go.jp
mailto:aqs.hndcargo@maff.go.jp
mailto:aqs.yokdobutu@maff.go.jp
mailto:aqs.nga@maff.go.jp
mailto:aqs.ngo@maff.go.jp
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Собственикът трябва да спазва местните закони след вноса на кучета и котки. 

 

 

Съгласно Закона за борба с беса, кучетата трябва да бъдат регистрирани в общината, в която 

се отглеждат. 

Собственикът трябва да донесе „Сертификат за карантина при внос за кучета“, издаден от 

Службата за карантина на животните, в общината с цел регистрация в рамките на 30 дни от 

вноса. 

За повече информация се свържете с общинската служба. 

 

 

Съгласно Закона за борба с беса, кучетата трябва да се ваксинират срещу бяс веднъж 

годишно. За повече информация се обръщайте към общинската служба. 

 

 

Номерът на микрочипа (понастоящем само тези, които са в съответствие със стандартите на 

ISO) може да бъде регистриран в страната с копие на „Карантинен сертификат за внос“, 

издаден от Службата за карантина на животни. 

Когато изгубено куче или котка бъде намерено в Япония, собственикът му може да бъде 

идентифициран, ако номерът на микрочипа е регистриран. За допълнителна информация се 

свържете с AIPO (Организация за насърчаване на идентификация на животни). 

D. Управление след внос в Япония 

Kansai Airport Branch (Cargo) 
 

+81-72-455-1958 +81-72-455-1959 aqs.kixcargo@maff.
go.jp 

Kobe Branch 
 

Hanshin Seaport (Hyogo) +81-78-222-8990 +81-78-222-8993 aqs.ukb@maff.go.jp 

Osaka Sub-branch 
 

Hanshin Seaport (Osaka) +81-6-6575-3466 +81-6-6575-0977 aqs.osa@maff.go.jp 

  Kanmon Seaport,    

Moji Branch 
Kitakyushu Airport 

+81-93-321-1116 +81-93-332-5858 aqs.moj@maff.go.jp 

Hakata Sub-branch Hakata Seaport +81-92-262-5285 +81-92-262-5283 aqs.hkt@maff.go.jp 

Fukuoka Airport Sub-branch Fukuoka Airport +81-92-477-0080 +81-92-477-7580 aqs.fuk@maff.go.jp 

 
Kagoshima Airport Sub-branch 

Kagoshima Airport,  
+81-995-43-9061 

 
+81-995-43-9066 

 
aqs.kop@maff.go.jp 

 Kagoshima Seaport    

Okinawa Branch Naha Seaport +81-98-861-4370 +81-98-862-0093 aqs.nah@maff.go.jp 

Naha Airport Sub-branch Naha Airport +81-98-857-4468 +81-98-859-1646 aqs.nap@maff.go.jp 

 

1. Регистрация в общината (само за кучета) 

2. Ваксинация против бяс (само за кучета) 

3. Регистрация на микрочип (не е задължително) 

mailto:aqs.kixcargo@maff.go.jp
mailto:aqs.kixcargo@maff.go.jp
mailto:aqs.ukb@maff.go.jp
mailto:aqs.osa@maff.go.jp
mailto:aqs.moj@maff.go.jp
mailto:aqs.hkt@maff.go.jp
mailto:aqs.fuk@maff.go.jp
mailto:aqs.kop@maff.go.jp
mailto:aqs.nah@maff.go.jp
mailto:aqs.nap@maff.go.jp
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◆ Офис на AIPO (Animal ID Promotion Organisation): Japan Veterinary Medical 

Association Телефон: 03-3475-1695 Факс: 03-3475-1697 

 

 Сертификатът за карантина за внос ще бъде необходим за износ на кучето или котката, 

които са били внесени в Япония. 

 Ако планирате да изнесете своето куче или котка, подайте заявление за износ в Службата 

за карантина на животните поне 7 дни преди износа. 

Предпазни мерки 


