
Внос на кучета в Канада 

Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA) актуализира 
изискванията на Канада за внос на кучета с търговска цел на възраст под 8 
месеца за развъждане и препродажба (което включва осиновяване). 

От 15 май 2021 г. Канадската агенция за инспекция на храните (CFIA) актуализира 
изискванията на Канада за внос на кучета с търговска цел на възраст под 8 месеца за 
развъждане и препродажба (което включва осиновяване). 

Следната допълнителна информация е налична, за да помогне на 
вносителите да научат повече за тези промени: 

- Информационен лист: "Преди и сега" промени при вноса на кучета 

Обобщение на промените в изискванията за внос на кучета с търговска цел на възраст под 8 месеца за 
развъждане и препродажба (което включва осиновяване) 

Изисквания за внос До 14 май 2021г От 15 май 2021 г 

Процес за 
кандидатстване за 
разрешителни за внос 

Чрез CFIA (My CFIA)или 
хартиени формуляри 

Само чрез CFIA (My CFIA) 

Срок на валидност на 
издадените 
разрешителни за внос 

Валидност 3 месеца  
(1 година за САЩ). 

Валидност 3 месеца, включително за САЩ.  
 

Вид въвеждане, 
разрешено с 
разрешителни за внос 

Издават се многократни и 
еднократни разрешителни 
за внос. 

Издават се само еднократни разрешителни за внос. 

Посочване на броя 
кучета, които да бъдат 
внесени с всяко 
разрешително за внос 

Информацията се изисква 
за разрешителни за внос с 
еднократно влизане и не е 
посочена в многократните 
разрешителни за внос. 

Информацията трябва да бъде предоставена по време  
на заявлението за разрешително за внос и ще бъде 
посочена в разрешителното за внос. 

Посочване на 
маршрута на пратката 
от държавата на 
произход до крайната 
дестинация в Канада 

Множество маршрути и 
входни пунктове, са 
допустими за 
многократните 
разрешителни за внос. 

Ще бъдат разрешени само един маршрут и пункт за 
влизане. Вносителите трябва да потвърдят целия маршрут 
на пътуване от страната на произход до крайната 
дестинация в Канада, включително летището или 
сухопътния граничен пункт, който ще се използва за 
влизане в Канада. 

Сертификация за 
развъдник на 
произход 

Кучетата трябва да са 
родени в развъдник, който 
ИЛИ 
участват в програма, 
одобрена и контролирана 
от правителството на 
държавата на произход и 
трябва да се предостави 
доказателство за лиценз 
или регистрация при 
кандидатстване за 
разрешение за внос. 
ИЛИ 
ако в страната на произход 
не съществува държавна 

Кучетата трябва да са родени в развъдник, който е  
сертифициран от официален ветеринарен лекар на 
държавата на произход, като отговарящ на специфични 
критерии за здравето на животните. 
Изискването за лиценз за развъдник ще продължи да се 
прилага за кучета, внесени от Съединените щати за 
препродажба (което включва осиновяване). 



Обобщение на промените в изискванията за внос на кучета с търговска цел на възраст под 8 месеца за 
развъждане и препродажба (което включва осиновяване) 

Изисквания за внос До 14 май 2021г От 15 май 2021 г 

програма, е удостоверено 
от официален ветеринарен 
лекар на страната на 
произход, че отговарят на 
специфични критерии за 
здравето на животните. 

Ваксинация срещу бяс Ваксинацията срещу бяс е 
необходима, ако кучето е 
на възраст 3 месеца или 
повече. Ако е ваксинирано 
срещу бяс, в 
придружаващия 
ветеринарен здравен 
сертификат това трябва да 
се посочи и да се посочи 
датата и вида на 
използваната ваксина. 
Кучетата трябва да са на 
възраст най-малко 8 
седмици към момента на 
внос. 

Необходима е ваксинация срещу бяс не по-рано от 3-
месечна възраст и ще има 28-дневен период на изчакване 
след ваксинацията, преди животното да бъде допустимо за 
износ. 
Кучетата трябва да са на възраст най-малко 16 седмици 
към момента на износ за Канада. Направено е изключение 
при употреба за разплод за вносители, които отговарят на 
допълнителни критерии за това, че са признат развъдник в 
Канада. Признатите развъдници ще бъдат ограничени до 
внос на 2 кучета за всяко разрешително за внос и 2 
разрешителни за внос годишно. 

Други ваксинации Кучетата трябва да бъдат 
ваксинирани за гана, 
хепатит, парвовироза и 
парагрип не по-рано от 6-
седмична възраст. 

Без промяна 

Третиране за 
вътрешни и външни 
паразити 

Не се изисква третиране Кучетата трябва да бъдат третирани за вътрешни и външни  
паразити, преди да бъдат изнесени за Канада. 

Идентификация Всяко куче трябва да има 
имплантиран микрочип, 
одобрен по ISO. 

Без промяна 

Насрочване на 
инспекция от страна 
на CFIA на летището 
или сухопътния 
граничен пункт, където 
кучето(та) ще влязат 

Изисква се планиране, но 
няма минимално 
предварително известие, 
което трябва да бъде 
предоставено на CFIA, за 
да насрочи проверка. 

Вносителите трябва да се свържат със CFIA, за да 
планират своята проверка, преди пратката да напусне 
държавата на произход. 

Съоръжение за 
карантина след внос 

Не се изисква Вносителите, превозващи кучета по въздух, трябва да 
разполагат със съоръжение за карантина след внос, което е  
предварително одобрено от CFIA, в случай че за 
пристигащите животни се изисква допълнителна проверка 
и/или карантина.В заявлението за разрешение за внос 
вносителите трябва да посочат местоположението на 
съоръжението за карантина след внос и капацитета за 
отглеждане на животни. 
Няма да бъде издавано разрешително за внос, докато 
съоръжението не бъде проверено за съответствие с 
изискванията на CFIA. 

-  

 



 

- Ново: Внос на кучета в Канада: Правителството въвежда 
актуализирани изисквания за внос с търговска цел на кучета на 
възраст под 8 месеца (за развъждане и препродажба/осиновяване) 
В сила от 15 май 2021 г., като промените включват: 

- Разрешителните за многократно влизане ще бъдат заменени с 
разрешителни за еднократно влизане, а вносителите ще трябва да 
посочат броя на кучетата, които ще бъдат внесени. 

- Ще се изисква ваксинация срещу бяс на кучетата най-малко 28 дни 
преди износа за Канада (с изключение на признатите развъдчици) и ще 
трябва да бъдат третирани за вътрешни и външни паразити преди 
износа. 

- От вносителите ще се изисква да предоставят информация за 
маршрута на пътуване от държавата на произход до крайната 
дестинация в Канада, включително летището или сухопътния 
граничен пункт, който ще се използва за влизане в Канада. От тях 
също ще се изисква да насрочат инспекция от служители на CFIA на 
летището или сухопътния граничен пункт, където животните ще влязат 
в Канада, преди пратката да напусне държавата на произход. 

- Вносителите, превозващи кучета по въздух, трябва да разполагат с 
карантинно съоръжение след внос, което е предварително одобрено 
от CFIA, в случай че пристигащите животни изискват допълнителна 
проверка и/или карантина. 

- CFIA също така изяснява изискването, свързано със сертифицирането 
на развъдниците на произход. Изискването за лиценз за развъдник на 
Министерството на земеделието на Съединените щати ще продължи 
да се прилага за кучета, внесени за препродажба (което включва 
осиновяване) от Съединените щати. 

- Докато CFIA се готви да приложи тези промени, няма да се издават 
нови разрешителни за внос на кучета с търговска цел на възраст под 8 
месеца за разплод и препродажба (което включва осиновяване) от 4 
до 14 май 2021 г. CFIA ще възобнови издаването на разрешения за 
внос на 15 май 2021 г. съгласно новите мерки. 

- CFIA се ангажира да защитава здравето на животните чрез контрол на 
вноса. 

 

Образци на ветеринарно-здравен сертификат и на сертификат за произход 
на развъдника 

 

Образци на сертификати (Всички страни, различни от Съединените щати) 

 

- Образец на сертификат на развъдник на произход – Всички държави (с 
изключение на САЩ) – за развъждане, изложба/изложение (постоянен 
престой) и препродажба/осиновяване 

https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-
texte/mod_kennel_orig_cert_all_count_ex_us_1620942368553_eng.pdf  

 

- Образец на ветеринарно - здравен сертификат – Държави, признати за 
свободни от бяс – за препродажба/осиновяване  

https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-
texte/mod_vet_cert_health_rabies_free_resale_1620942371303_eng.pdf  
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- Образец на ветеринарен сертификат за здравеопазване – Държави, които 
не са признати за свободни от бяс – за препродажба/осиновяване  
https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-
texte/mod_vet_cert_health_not_rabies_free_resale_1620942372303_eng.pdf  
 
- Образец на ветеринарно - здравен сертификат – Държави, признати за 
свободни от бяс –  за развъждане и изложба/изложение (постоянен престой) 
https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-
texte/mod_vet_cert_health_rabies_free_breeding_1620942373194_eng.pdf  
 
- Образец на ветеринарно - здравен сертификат – Държави, които не са 
признати за свободни от бяс – за развъждане и изложба/изложение 
(постоянен престой) 
https://inspection.canada.ca/DAM/DAM-animals-animaux/STAGING/text-
texte/mod_vet_cert_health_not_rabies_free_breeding_1620942374178_eng.pdf  
 

Специфичните изисквания за внос могат да бъдат намерени в 
автоматизираната референтна система за импортиране (AIRS) на 
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-
animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148 . 

 

Всички заявления за разрешителни за внос трябва да се подават чрез 
портала за онлайн услуги My CFIA (https://inspection.canada.ca/about-cfia/my-
cfia/eng/1482204298243/1482204318353). 

 

За допълнителна информация, моля да използвате следните връзки: 

https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-
animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148  

 

или 

 

https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-
animals/pets/dogs/commercial-imports-8-
months/eng/1620079393889/1620079394576   
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