
Неофициален превод! 

 

КАК  ДА  ВНЕСЕТЕ  ВАШЕТО  КУЧЕ  ИЛИ  КОТКА  В  БРАЗИЛИЯ 

 

Въпреки че, разрешително за внос не е необходимо за кучета и котки (за всеки друг вид 

домашен любимец трябва да имате издадено разрешително за внос от Министерството на 

земеделието, животновъдството и продоволствието на Бразилия), при пристигането в 

Бразилия, трябва да представите Международен ветеринарен сертификат/Паспорт на 

домашния любимец, издаден или заверен от официален ветеринарен лекар от компетентната 

власт на държавата-износител. Не се приемат Ветеринарни сертификати/Паспорти подписани 

само от частнопрактикуващ ветеринарен лекар.  Официални паспорти на домашните 

любимци се приемат само от държави, които реципрочно приемат бразилските паспорти. Към 

настоящия момент, европейските паспорти не се приемат в Бразилия.  

За влизане в Бразилия не се изисква микрочип.  

Международният ветеринарен сертификат/Паспортът на домашния любимец трябва да 

отговаря на следните здравни изисквания на Бразилия: 

 Животните на възраст над 90 (деветдесет) дни трябва да имат противобясна ваксина одобрена 

от компетентната власт; 

 Ако това е първата ваксинация, пътуването трябва да се реализира 21 дни след поставянето и; 

 

 Животните на възраст под три месеца, биха могли да влязат в Бразилия, без противобясна 

ваксина, само в случай че: 

 

 Ветеринарните власти удостоверят, че по времето на издаване на Международния ветеринарен 

сертификат, животното е било на възраст под деветдесет (90) дни и не е било на място, където 

по информация от собственика или по официални епидемиологични данни, е имало случай на 

бяс през последните деветдесет (90) дни. 

 

 Ако според Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), държавата е обявена 

за свободна от бяс, то не е необходимо да се предоставя доказателство за ваксиниране срещу бяс. 

Тази информация трябва да бъде уточнена в Международния ветеринарен сертификат/Паспортът 

на домашния любимец.  

 

 В рамките на петнадесет (15) дни преди издаването на Международния ветеринарен 

сертификат/Паспортът на домашния любимец, животното трябва да бъде подложено на 

широкоспектърно третиране срещу вътрешни и външни паразити с продукти, одобрени от 

Ветеринарните власти, като се посочат активните вещества. 

 

 Животното трябва да бъде прегледано в рамките на десет (10) дни, преди издаването на 

Международния ветеринарен сертификат/Паспортът на домашния любимец, и да не е показало 

клинични признаци на инфекциозни или паразитни заболявания и да е установено, че е годно 

за пътуване. 

 

 Бразилия би могла да не допусне животни диагностицирани преди това с лайшманиоза.  

Международният ветеринарен сертификат/Паспортът на домашния любимец е валиден в рамките на 

60 дни от датата на издаване, ако ваксината срещу бяс все още е валидна. 

 

Животните могат да се върнат в Бразилия с бразилски паспорт за домашни любимци, само ако 

посочените по-горе условия са изпълнени и подписани от официален ветеринарен лекар от 

Министерството на земеделието, животновъдството и продоволствието  на Бразилия. 

За повече информация: vigiagro(5)agricultura.gov.br 

www.agricultura.gov.br/animal/animais-de-companhia/transporte-internacional 


