
Неофициален превод 

 

ВНОС НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (КОТКИ/КУЧЕТА) В ОАЕ 

 

https://www.moccae.gov.ae/en/services/export-import-services/import-permit-pets.aspx  

 

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 

 

Чрез тази услуга се договаря вноса на домашни животни - котки или кучета, както и получаване 

на разрешително за внос, валидно 30 дни от датата на издаване, след което, когато тези животни 

пристигнат в страната се преглеждат на входния пункт и се освобождават. Извършва се 

проверка дали отговарят на разрешението за внос, условията и необходимите технически 

спецификации. 

 

ПРОЦЕДУРИ  

За да кандидатствате за някоя от услугите, трябва да се регистрирате в системата за цифрови 

услуги от тук 

 

За да получите разрешение за внос: 

 Попълнете електронния формуляр 

 Електронно плащане 

 Издаване на електронно разрешително 

 

За освобождаване на животните: 

 Попълнете електронния формуляр 

 Електронно плащане 

 Визуална проверка 

 Издаване на електронно разрешително 

 

 

ТАКСИ ЗА УСЛУГАТА   

 

Искане на разрешение за внос на котки и кучета, за 1 брой - 200 AED 

Искане за освобождаване на кучета, за 1 брой - 500 AED 

Искане за освобождаване на домашни котки, за 1 брой - 250 AED 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

Внос: 

 

 Не се изискват документи 

 

Освобождаване: 

 

 Митническа декларация или товарителница, показваща данните за 

пристигане/получаване; 

 Документ за направени имунизации или паспорт с необходимите данни; 

 Заверен здравен сертификат, издаден от компетентните ветеринарни органи; 

https://www.moccae.gov.ae/en/services/export-import-services/import-permit-pets.aspx
https://eservices.moccae.gov.ae/onlineregisteration.aspx?lang=en-US


 В случай на внос от страна с висок риск за бяс, сертификат за лабораторен тест за титър 

за антитела срещу бяс, издаден от лаборатория, одобрена от компетентните органи на 

държавата износител, с възможност за включване на резултата от лабораторно 

изследване в здравния сертификат 

 

(България не е с висок риск за бяс и не се изисква изследване за титър за антитела 

срещу бяс) 

 

 В случай на внос на животни, които са пребивавали в държавата, се изисква копие от 

ветеринарно-здравния сертификат, издаден от Министерството, когато животното 

напуска страната 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Издаване на разрешително за внос преди осъществяване на вноса, издадено през уеб 

сайта на MOCCAE (Валидността на разрешителното е 30 дни. Не се разрешава внос на 

домашни любимци с изтекло разрешително за внос). 

2. Котките и кучетата трябва да бъдат транспортирани съгласно условията на IATA за 

транспортиране на домашни любимци. 

3. Котките и кучетата трябва да бъдат идентифицирани с постоянен микрочип, а номерът 

на чипа в здравния сертификат трябва да съответства на номера на чипа, който е 

имплантиран в животното. 

 

4. Внесените котки и кучета трябва да бъдат придружени от: 

 

1. Одобрен здравен сертификат, издаден от компетентните ветеринарни органи. 

2. Документ за ваксинация или паспорт, който трябва да включва номера на микрочипа 

на животното, пълното описание на животното (вид – цвят – пол – дата на раждане) 

и да отговаря напълно на всички изисквания за ваксинации съгласно посоченото по-

долу, включително име на ваксината, компания производител, номер на партида, дата 

на ваксинация. 

3. В случай на внос от държава с висок риск, сертификат за изследване за титър за 

антитела срещу бяс от лаборатория, акредитирана от компетентните органи в 

страната на износ, включително данни за датата на вземане на пробата, датата и 

метода на изследване, посочващи, че животните са били подложени на изследавне за 

титър за антитела преди изпращане, съгласно следното: 

i. В случай че домашният любимец е ваксиниран за първи път или има прекъсване 

на ваксинацията: трябва да е изминал период от не по-малко от 21 дни от ваксинацията 

срещу бяс. 

 

ii. В случай че животното има валидна бустер ваксинация, не се изисква интервал 

от 21 дни след ваксинацията и тестът може да се направи директно. 

 

Резултатът от изследването не трябва да бъде по-нисък от (0,5 IU/ml). Този сертификат за 

изследване може да бъде заменен чрез записване на резултатите от в здравния сертификат, 

посочен в параграф (1) от тази точка. 

 

1. Минималната възраст на внесено животно от страни с нисък риск може да бъде 12 

седмици, докато минималната възраст за внос от страни с висок риск е не по-малко от 15 

седмици. 

2. Ваксинацията трябва да се направи на възраст не по-малка от 12 седмици и валидността 

на ваксината трябва да бъде в съответствие с фирмата производител. 



3. Животното е получило профилактични дози за вътрешни и външни паразити през 14-те 

дни преди изпращането, като това е отбелязано в здравния сертификат или паспорта на 

животното. 

4. Пратките с котки и кучета трябва да бъдат изпратени директно от страната износител, а 

в случай че се преминава през друга държава, животните не трябва да се смесват с други 

домашни любимци по време на транзита. 

5. Разрешава се личен внос на не повече от 2 котки или 2 кучета, или куче и котка годишно, 

с изключение на влизане и излизане на местни животни, при условие че са 

идентифицирани с фиксиран микрочип и са изпълнени здравните изисквания за внос. 

6. Трябва да се вземат под внимание законодателството и стандартите за хуманно 

отношение към животните. 

 

Котки и кучета, пребиваващи в ОАЕ 

 

1. Те трябва да отговарят на следните здравни и технически изисквания: 

 

2. А) Животното трябва да е получило ветеринарно-здравен сертификат от 

министерството, преди да напусне страната. 

3. Б) да са идентифицирани с микрочип. 

4. В) да са придружени от заверен ветеринарен сертификат, издаден от компетентните 

органи в страната износител. 

5. Г) Животното да е било ваксинирано срещу бяс преди заминаването му от ОАЕ и тази 

ваксинация да е валидна до завръщането му, а в случай че ваксинацията стане невалидна, 

животното ще се третира при условията за първи внос на кучета и котки 

 

 

Забрана за внос на следните породи кучета в Обединените арабски емирства: 

 

Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Bully, 

Brazilian Mastiff (Fila Brasiliero), Argentinian Mastiff (Dogo Argentino), Tibetan Mastiff, Neapolitan 

Mastiff, French Mastiff (Dogue de Bordeaux), Boerboel, Bullmastiff, Cane Corso (Italian Mastiff), 

Bully Kutta (Alangu Mastiff, Indian Mastiff), Perro De Presa Canario (Canary Mastiff), Japaneese 

tosa, Presa Canario. 

 

Изключение са тези, използвани като служебни животни, животни за емоционална подкрепа 

или за медицински цели и в съответствие с нормативните изисквания 

 

Списък на страните с нисък риск: 

 

Австралия, Австрия, Андора, Барбадос, Бахамски острови, Бахрейн, Белгия, Чехия, Дания, 

Естония, Фиджи, Финландия, Френска Полинезия, Фолкландски острови, Германия, Хонконг, 

Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кувейт, Лихтенщайн, Мавриций, Малта, Нова 

Каледония, Нова Зеландия, Португалия, Сингапур, Сан Марино, Швеция, Швейцария, 

Обединеното кралство, Вануату, Катар, Холандия, България, Словения, Палау, Латвия, 

Албания, Хърватия, Малдивите, Испания с изключение на Мелила, Кипър, Корея, Черна гора, 

Сейшели, Суринам, Микронезия, Гърция, Маршалови острови 

 

Ваксинации за кучета 

 

1. Бяс: валидна ваксинация, приложена съгласно инструкциите на производителя на 

ваксината, началната доза не трябва да се прилага преди 12-седмична възраст на 

животното. 

2. Гана (CDV) 



3. Парвовироза 

4. Инфекциозен кучешки хепатит. 

5. Лептоспироза (Може да бъде премахната и заменена с лабораторен тест, в случай че 

страната износител не прилага ваксинация) 

 

Ваксинации за котки 

1. Бяс: валидна ваксинация, приложена съгласно инструкциите на производителя на 

ваксината, началната доза не трябва да се прилага преди 12-седмична възраст на 

животното. 

2. Котешка панлевкопения. 

3. Котешки ринотрахеит. 

4. Котешки калицивирус 

 

При неспазване на изискванията за внос: 

Домашният любимец ще бъде отхвърлен (за сметка на собственика) или конфискуван. 


