TRAVELLING WITH A SERVICE DOG OR AN EMOTIONAL SUPPORT ANIMAL PERMIT
APPLICATION FOR TRANSITING IN KEFLAVIK AIRPORT/
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТРАНЗИТ ПРЕЗ ЛЕТИЩЕ НА КЕФЛАВИК ПРИ ПЪТУВАНЕ
СЪС СЛУЖЕБНО КУЧЕ ИЛИ С ЖИВОТНО ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ПОДПКРЕПА
This application is for transit only. For information on the importation of pets to Iceland refer to
www.mast.is/Това заявление е само за транзит. Информация по вноса на домашни любимци може
да намерите на линк www.mast.is
PART 1 – APPLICANT (PASSENGER TRAVELLING WITH A SERVICE DOG / emotional support animal)/ЧАСТ 1 – КАНДИДАТ
(ПЪТНИЦИ, ПЪТУВАЩИ СЪС СЛУЖЕБНО КУЧЕ/ ЖИВОТНО ЗА ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА)
Full name/Трите имена
Address/Адрес

Country /Страна

e-mail
□ Attached is a service dog certificate or a doctors' statement regarding your need for an emotional support animal for flying/
□ Приложено е удостоверение за служебно куче или декларация на лекаря относно необходимостта от животно за емоционална
подкрепа по време на полета
PART 2 - DOG / CAT/ ЧАСТ 2 – КУЧЕ/КОТКА

□ Service dog/ Служебно куче

□ Emotional support animal/ Животно за емоционална подкрепа

Name of pet/ Име на домашния любимец

Breed/Порода

Kg/Кг

Microchip number/Номер на микрочипа
PART 3 - FLIGHT INFORMATION / TRANSIT IN KEFLAVIK AIRPORT
ЧАСТ 3 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЕТА/ ТРАНЗИТ ПРЕЗ ЛЕТИЩЕТО НА КЕФЛАВИК
Flight 1 arriving in KEF/
Полет 1, пристигащ в Кефлавик

Flight
number*/Номер на
полета

From (airport
code)/От (код на
летището)

To/
До

Date/
Дата

Arrival time/KEFЧас
на пристигане/
Кефлавик

KEF
Flight 2 departing from KEF/Полет
2, заминаващ от Кефлавик

Flight number*/
Номер на полета

From/
От

To (airport
code)До(код на
летището)

Date/ Дата

Departure time/KEF
Време на заминаване /
KEF

KEF

PART 4 - RETURN FLIGHT INFORMATION / TRANSIT IN KEFLAVIK AIRPORT/
ЧАСТ 4 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ТРАНЗИТ НА ЛЕТИЩЕТО НА КЕФЛАВИК

Flight 1 arriving in KEF/
Полет 1, пристигащ в Кефлавик

Flight number*/
From (airport code)
Номер на полета От (код на летището)

To/
До

NO

Date/
Дата

Arrival time/KEF
Час на пристигане/
Кефлавик

KEF

Flight 2 departing from KEF/
Полет 2, заминаващ за Кефлавик

Flight number*
Номер на полета

From/
От

To (airport code)
До (код на
летищегто)

Date/
Дата

Departure time/KEF
Час на заминаване

KEF/Кефлавик

*Make sure to include the airline code with the flight number e.g. AB123
Уверете се, че е включен кода на авиолиниите в номера на полета напр. AB123
Send the completed application form to petimport@mast.is
A transit permit application must be submitted to MAST at least 48 hours prior to departure.
Applications are processed during office hours Mondays to Fridays.
Изпратете попълненото заявление на petimport@mast.is /
Заявлението за разрешение за транзит трябва да бъде подадено в MAST най-малко 48 часа преди
заминаването.
Заявките се обработват през работно време от понеделник до петък.
You (applicant identified in part 1) are hereby granted permission to transit with the animal identified in part 2 between flights at Keflavik Airport, as
detailed above, on the following conditions:/ Вие (кандидатът, идентифициран в част 1) с настоящото получавате разрешение за транзитно
преминаване с посоченото в част 2 животно между полетите на летище Кефлавик, както е описано по-горе, при следните условия:
1. You must advise the airline of your intentions. The ground service company will guide you and your animal from plane to plane./Трябва да уведомите
авиокомпанията за Вашите намерения. Фирмата за наземно обслужване ще насочи Вас и животното Ви от единия самолет до другия самолет.
2. You and the animal should be escorted directly from plane to plane without staying in the terminal building./ Вие и животното трябва да бъдете придружени
директно от самолета до самолета, без да оставате в сградата на терминала.
3. If this is not possible, and in the case of delays, you and your animal must wait in a designated area, as advised by the ground staff. If your animal needs to go to the
toilet, there is a specific transit facility for pet animals in the airport, where she/he could be taken to.This facility could also be used as a waiting area for your animal in
the event of delays./ Ако това не е възможно и в случай на закъснения, Вие и Вашето животно трябва да изчакате в определена зона, както е
препоръчано от наземния персонал. Ако Вашето животно трябва да отиде до тоалетната, там има специално съоръжение за тази цел за транзитно
преминаващите домашни любимци на летището, където то може да бъде отведено. Това съоръжение може да се използва и като място за
изчакване за Вашето животно в случай на закъснение на самолета.
4. Your dog/cat must be treated with a veterinary medicinal product licensed for the treatment of fleas and other external parasites no more than 120 hours and no less
than 24 hours before the flight to Iceland. This treatment must be registered in your dog's/cat's vaccination booklet/passport and submitted to Customs or airport staff
upon request./ Вашето куче / котка трябва да бъде третирано/третирана с лицензиран ветеринарномедицински препарат за бълхи и други външни
паразити, не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди полета до Исландия. Това третиране трябва да бъде регистрирано в книжката за
ваксинации / паспорта на вашето куче / котка и да бъде предадено на митницата или персонала на летището при поискване.

Under no circumstances is the animal permitted to enter the country. (Странна формулировка на английски език)
При никакви обстоятелства животните не могат да влизат в страната.
APPROVAL BY THE ICELANDIC FOOD AND VETERINARY AUTHORITY (MAST)/ОДОБРЕНИЕ ОТ ИСЛАНДСКИТЕ ВЕТЕРИНРАНИ ВЛАСТИ
ПО ХРАНИТЕ (MAST)

Date/Дата

Veterinary Officer/ Ветеринарен служител

Signature & stamp/ Подпис и печат

