
Правила и документи при пътуване с домашни любимци 

 

Ако пътувате с домашен любимец или планирате да внесете животно в Канада, ще ви 

трябват правилните документи на границата, за да отговаряте на изискванията за внос на 

Канада. Ако не го направите, рискувате да изпитате закъснения на границата и животното 

ви може да не бъде допуснато в Канада. 

 

Канада има специфични изисквания за внос, за да избегне внасянето на болести по 

животните и да защити своето население, растения и животни. 

 

Преглед на изискванията за внос на кучета: 

 

Валиден сертификат за ваксинация срещу бяс 

 

Паспортът за домашни любимци на Европейския съюз е приемлива алтернатива на 

сертификата за ваксинация срещу бяс, стига да са включени всички необходими елементи, 

посочени по-долу. 

 

Сертификатът за ваксинация срещу бяс (или паспорт за домашни любимци на Европейския 

съюз) трябва: 

 

 да бъде попълнен на английски или френски език 

 да бъде издаден и подписан от лицензиран ветеринарен лекар 

 да идентифицира животното (възраст, порода, пол, цвят/маркировки, тегло и 

номер на микрочип/татуировка, ако е приложимо) 

 да е посочено, че животното е ваксинирано срещу бяс 

 да е посочена датата на ваксинация 

 да е указано търговското наименование и серийния номер на лицензираната 

ваксина 

 да е посочена продължителността на имунитета (в противен случай той ще се 

счита за валиден за 1 година от датата на ваксинацията) 

 да съдържа името и подписа на лицензирания ветеринарен лекар, който е издал 

сертификата и датата на неговото подписване  

 

Цялата информация в сертификата трябва да е четлива. 

 

Ако домашният любимец не отговаря на канадските изисквания за бяс при внос  

 

Собственикът за своя сметка трябва: 

 да ваксинира животното срещу бяс в рамките на определен период от време 

 да представи записа за ваксинация в Службата за здравеопазване на животните 

на CFIA на https://inspection.canada.ca/active/eng/1313255382836/1313256130232  

 

Ако домашен любимец не може да бъде ваксиниран срещу бяс поради 

документирани медицински причини 

 

Собственикът за своя сметка трябва: 

 

 да подаде писмено искане за освобождаване до Националния център за 

разрешения на:  

https://inspection.canada.ca/active/eng/1395348583779/1395348638922 .  

 

Писмената молба трябва да включва: 

https://inspection.canada.ca/active/eng/1313255382836/1313256130232
https://inspection.canada.ca/active/eng/1395348583779/1395348638922


 попълнено заявление за разрешение за внос 

(https://inspection.canada.ca/active/eng/1374511671189/1374511696513 ) 

 подписано писмо от ветеринарния лекар на животното, описващо 

документираната медицинска причина, поради която животното не може да бъде 

ваксинирано срещу бяс. 

 

Забележка: 

 

Не е достатъчно да е посочено, че вашето животно е твърде старо или че животното ви не 

може да бъде ваксинирано. Конкретната причина трябва да бъде обяснена. Ветеринарното 

писмо трябва: 

 

 да бъде написано на английски или френски език 

 да бъде написано четливо 

 да е издадено на бланка на клиниката 

 да бъде издадено и подписано от редовен лицензиран ветеринарен лекар на 

животното 

 да идентифицира животното (възраст, порода, пол, цвят/маркировки, тегло и 

номер на микрочип/татуировка) 

 да идентифицира собственика на животното 

 да съдържа името и подписа на лицензирания ветеринарен лекар, издал писмото 

и датата на подписването му 

 тест за титър на антитела за неутрализиране на бяс (RNATT), който e i титър от най-

малко 0,5 IU/ml, взет в рамките на шест (6) месеца непосредствено преди влизане в 

Канада и най-малко тридесет (30) дни след всяка предишна ваксинация срещу бяс. 
(В момента единственият RNATT, одобрен за пътуване с домашни любимци, е 

тестът за неутрализация на вируса с флуоресцентни антитела (FAVN). Животното 

трябва да бъде правилно идентифицирано в лабораторния доклад и лабораторният 

доклад трябва да придружава животното при влизане в Канада. Разрешително ще 

бъде издадено само ако резултатите са задоволителни. 

 

Забележка: 

 

За да може вашето животно да има титър на бяс, то трябва да е било предварително 

ваксинирано срещу бяс поне веднъж в живота си. Животните, които никога не са били 

ваксинирани срещу бяс, няма да имат титър и няма да отговарят на изискванията за 

освобождаване. Дори ако вашето животно преди това е било ваксинирано срещу бяс, това 

не гарантира, че титърът ще бъде достатъчен, за да отговаря на изискванията за 

освобождаване. 

 

Животното трябва да бъде инспектирано от ветеринарен лекар на CFIA по време на вноса 

в Канада. Преди пътуването на животното трябва да се направят уговорки за проверка на 

първия пункт на влизане. 

 

Ако посещавате Канада само временно с вашето куче, ваша отговорност е да проверите 

дали на неваксинирано животно ще бъде разрешено да се върне във вашата страна. 
Повечето държави изискват доказателство за ваксинация срещу бяс и може да не допускат 

никакви изключения, в който случай животното ще трябва да остане в Канада, докато не 

бъде адекватно ваксинирано срещу бяс. 

 

Ако търсите по-изчерпателен списък с изисквания за внос, използвайте Автоматизираните 

референтни системи за внос (AIRS) 

(https://inspection.canada.ca/active/eng/1300127512994/1326599324773 )  

 

https://inspection.canada.ca/active/eng/1374511671189/1374511696513
https://inspection.canada.ca/active/eng/1300127512994/1326599324773


Микрочип или татуировка 

 

Канада не изисква идентификация с микрочип или татуировка за домашни кучета, внесени 

като лични домашни любимци или домашни котки. Въпреки това, кучета под 8-месечна 

възраст, внесени в търговската категория (кучета за продажба на дребно, развъдни цели, 

изложби или изложения, научни изследвания, кучета със „статус за специално обучение“ и 

кучета, предназначени за осиновяване и/или организация за хуманно отношение към 

животните), трябва да бъдат идентифицирани чрез електронен микрочип. 

 

Правила за хуманен транспорт на животни 

 

Канада има строги разпоредби, които да помогнат за предотвратяване на наранявания и 

страдания на всички животни по време на транспорт. Информация относно законовите 

изисквания за хуманно транспортиране на животни в Канада на 

(https://inspection.canada.ca/active/eng/1363740981698/1363741144174 ). 

 

Такси, данъци и мита за инспекция 

Всички домашни любимци, кучета с търговска цел на възраст над 8 месеца и домашни 

котки, които се внасят в Канада, ще бъдат подложени на документална проверка от 

Канадската агенция за гранични служби (CBSA) (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/fpa-apa/menu-

eng.html ), за да се гарантира, че ваксинацията на животното срещу бяс е валидна и 

описанието на животното съвпада. CBSA също така визуално ще провери животното, за да 

се увери, че няма видими признаци на заболяване или нараняване. CBSA може да се 

свърже с CFIA, когато са необходими ветеринарни насоки или експертиза. В определени 

случаи животното може да бъде насочено към CFIA за допълнителна проверка. Ще се 

прилагат допълнителни такси за разходите за инспекция на CFIA. 

 

Ако куче или котка домашен любимец не отговаря на канадските изисквания при внос за 

ваксинация срещу бяс (дори ако животното се внася от Съединените щати), на собственика 

ще бъде наредено за своя сметка да ваксинира животното си срещу бяс в рамките на две 

седмици след пристигането му. След това собственикът трябва да представи сертификата 

за ваксинация срещу бяс в най-близката служба за здравеопазване на животните на CFIA  

(https://inspection.canada.ca/active/eng/1313255382836/1313256130232 ). 

 

Размерите на таксите можете да видите в Известието за таксите на CFIA 

(https://inspection.canada.ca/active/eng/1582641645528/1582641871296?chap=0 ). Всички 

такси трябва да бъдат платени в момента на проверката. Всички приложими данъци или 

мита се изчисляват от CBSA. 

 

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/eng/1326600389775/1326600500578  

https://inspection.canada.ca/active/eng/1363740981698/1363741144174
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/fpa-apa/menu-eng.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/fpa-apa/menu-eng.html
https://inspection.canada.ca/active/eng/1313255382836/1313256130232
https://inspection.canada.ca/active/eng/1582641645528/1582641871296?chap=0
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
https://inspection.canada.ca/animal-health/terrestrial-animals/imports/airs/eng/1300127512994/1326599273148
https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578
https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/pets/eng/1326600389775/1326600500578

