Контрол на храните, хуманно отношение към животните
и ветеринарна служба на
Свободен xанзеатски град Бремен

Правила за пътуващи частни лица, придружени от кучета,
котки и порчета в рамките на Европейския съюз:
1.При едно пътуващо лице, се разрешава вземането
на максимално 5 домашни любимеца ( кучета, котки, порчета).
По време на пътуването и престоя на територията на Европейският съюз,
собственика на животните не може да бъде сменен и животните не могат
да бъдат продадени.
2. Животните трябва да са имунизирани срещу Бяс преди не
по – малко от 21 дена преди начало на пътуването.
Имунитета ( в зависимост от ваксината) има предпазно действие
максимално 3 години. Ваксината е валидна
до 3 години ( в зависимост от ваксината) от датата на поставянето.
3. Новородени кученца, котенца и порчета могат да бъдат подложени
на имунизация след навършване на 12 седмична възраст. Това
означава, че тези животни могатда пътуват в чужбина, само след
навъшване на 15 седмици.
4. По време на пътуването, тези животни трябва да бъдат
придружени от ПАСПОРТ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ, който има СИН
ЦВЯТ и е попълнен без пропуски от съответните служебни лица.
5. Горепосочените жиотинсни видове трябва да бъдат маркирани чрез татуировка
или чрез въведеният след 2011г. Микрочип. Номера на маркировката трябва да е регистриран в
Паспорта на домашният любимец.

Пътуващи от Андора, Фарьорски острови, Гибралтар, Гренландия, Исландия,
Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария и Ватикана:
Важат същите правила, както при пътувания в рамките на Европейския съюз.

Влизащи на територията на Европейския съюз от трета страна, вписана в листата на
Европейския съюз, в случая – Русия и Беларус:
1.Гореспоменатите изисквания по отношение на ваксината и маркировката на животните трябва да бъдат
изпълнени.
2.Животните трябва да бъдат придружени от Ветеринарномедицински сертификат, в който да е вписана
ваксината срещу бяс.

3.Домашните любимци могат да пътуват само ако са придружени от едно отговорно лице. Това лице се
нуждае от писмена декларация (написана от него), в която да е упоменато, че пътуващите с него животни
не са предназначени за продажба или смяна на собственика.

Влизащи на територията на Европейския съюз от трета страна, която не е вписана в
листата на Европейския съюз ( напр. Украйна, Турция, Сърбия):
1. Допълнително към горепосочените документи са необходими и резултати от изследване на кръвта,
доказващо наличието на антитела срещу причинителя на бяс със стойности > 0,5 IU/ ml. Това изследване
се провежда не по-рано от 30 дни след имунизацията срещу бяс.
2.В последствие трябва да се изчакат още 3 месеца.
3.Новородени домашни любимци, влизащи в страна членка на Европейския съюз от трета страна, която
не е включена в листата на Европейския съюз трябва да са на възраст най-малко 7 месеца ( имунизация
срещу бяс на 12 седмици + кръвно изследване за наличие на антитела 30 дена след ваксината + 3 месеца
период на изчакване).
4. Животните могат да влязат на територията на страна членка на Европейския съюз само през гранични
контролно-пропускателни пунктове на летища или пристанища, които са включени в листата на
Европейския съюз ( за живи животни) и се декларират на митницата.
5. Правилата за кръвните изследвания, за наличие на антитела срещу причинителя на бяс са валидни и за
домашни любимци, произхождащи от страна членка на Европейския съюз, които са пребивавали в трета
страна, която не е вписана в листата на Европейския съюз ( напр. Украйна, Турция, Сърбия) и отново се
завръщат в Европейския съюз.
Пълна правна информация по въпроса на немски език ще намерите :
https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/heimtiere-einreiseregelung.html
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