
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ (КОТКА 

ИЛИ КУЧЕ) В ИНДОНЕЗИЯ 

 

 

Източник: https://kemlu.go.id/brussels/en/pages/membawa_hewan_domestik_ke_indonesia/4511/etc-menu 

 

Изисквания: 
 
Здравният сертификат за домашния Ви любимец, издаден от оторизиран ветеринарен лекар, трябва да 

съдържа информация, че: 

 Домашният Ви любимец е здрав и добро състояние за транспортиране; 

 Вие имате своя домашен любимец от раждането му или Вашият домашен любимец е бил в 

страната на заминаване най-малко 6 месеца преди деня на пътуването Ви; 

 В страната на заминаване не се ваксинира срещу бяс (за домашни любимци, идващи от 

държава, свободна от бяс, която не прави ваксинация); 

 Вашият домашен любимец е ваксиниран срещу бяс с инактивирана ваксина, когато е 

навършил поне три месеца; 

 Документ за ваксинации (за бяс); 

 Лабораторен резултат за титър за бяс (минимум 21 дни след ваксинацията) със защитен 

титър на антитела; 

 Вашата лична карта или паспорт. 

 

 

Информация: 

 

1. Можете да внесете домашните си любимци само през определени входни пунктове за карантина, 

които са изброени в PERMENTAN 44-2014. За контакти, моля, вижте тук: 

https://karantina.pertanian.go.id/page-10-unit-pelaksana-teknis.html  

2. При пристигането си в Индонезия Вашият домашен любимец трябва да бъде деклариран пред 

служител по карантина в първия входен пункт за карантина; 

3. Вашият домашен любимец ще бъде поставен под карантина между 1 и 14 дни в първото 

съоръжение за карантина при влизане. Моля, организирайте правилно Вашия вътрешен полет и 

информирайте служителя по карантината за допълнителна информация по процедурата; 

4. Ще бъде взета кръвна проба от Вашия домашен любимец за лабораторно изследване за титър за 

бяс и той ще бъде освободен след задоволителен резултат от лабораторния тест. Ще получите 

сертификат за освобождаване (KH-14); 

5. Цена: ± 250 000 IDR на животно за 3 дни карантина; 

6. Допълнителна информация за внос на Вашия домашен любимец (куче/котка) може да бъде 

намерена тук: 

https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9icnVzc2VsL1Byb3Rrb25zL0ltcG9yLUFu

amluZy1LdWNpbmcucGRm или връзка https://karantina.pertanian.go.id/page-12-impor-hewan-dan-produk-

hewan.html  

7. Провинции Bali и Nusa Tenggara Timur са забранени за внос, износ и транзитно 

преминаване на животни възприемчиви на бяс (кучета, котки, примати); 

8. За допълнителна информация и контакти, моля, посетете: 

http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/ или https://karantina.pertanian.go.id/ или изпратете 

имейл: infokarantinasoetta@pertanian.go.id  или humaskarantina@pertanian.go.id. 
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