Насоки при пътуване с домашни любимци: от и до Великобритания
Какво трябва да знаете при пътуване с Вашия домашен любимец от и до
Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс)
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain

Обща информация
Това ръководство се отнася за хора, пътуващи с техните домашни котки, порове или
кучета, включително кучета-помощници от и до Великобритания (Англия, Шотландия и
Уелс).
Пътуване с Вашия домашен любимец в чужбина.
Вижте ръководството за извеждане на Вашето домашно куче, котка или пор в чужбина
(taking your pet dog, cat or ferret abroad).
Пътуване до Великобритания с Вашия домашен любимец
Европейският паспорт за домашни любимци, издаден в държава-членка, е все още валиден
при влизане във Великобритания.
Преди да влязат в Великобритания, всички домашни любимци трябва:



да имат поставен микрочип (microchipped);
да са ваксинирани срещу бяс - Вашият ветеринарен лекар се нуждае от
доказателство, че Вашият домашен любимец е на възраст поне 12 седмици, преди
да го ваксинира

Пътуващите от ЕС и други изброени трети държави (listed third countries) с домашни
любимци трябва да изчакат 21 дни след първичната ваксинация, преди да отпътуват към
Великобритания.
Има различни изисквания (requirements for pets entering from certain third countries) за
домашни любимци, влизащи от определени трети страни, като например кръвен тест за
бяс.
Пътуване от страни, които не са свободни от тения (Echinococcus multilocularis)
Ще трябва да заведете кучето си при ветеринарен лекар за одобрено третиране срещу
тения. Трябва да направите това не по-малко от 24 часа и не повече от 120 часа (5 дни),
преди да пристигнете във Великобритания.
Третирането трябва:



да бъде одобрено за употреба в страната, където се прилага
да съдържа празиквантел или еквивалент, доказано ефективен срещу тения
(Echinococcus multilocularis)
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Не е необходимо да третирате кучето си срещу тения, ако пътувате директно до
Великобритания от Финландия, Република Ирландия, Северна Ирландия (NI), Норвегия
или Малта.
Документи за пътуване с домашни любимци
Вашият домашен любимец трябва да има един от следните документи при влизане или
връщане във Великобритания






издаден в ЕС европейски паспорт за домашни любимци, (или във Великобритания,
ако е издаден преди 1 януари 2021 г.), или паспорт за домашни любимци от друга
трета държава, посочена в Част 1.
ветеринарно-санитарен сертификат (AHC), издаден във Великобритания, който се
използва за пътуване до ЕС - можете да го използвате, за да влезете отново във
Великобритания до 4 месеца след издаването му
здравен сертификат издаван от Великобритания за домашни любимци (само за
пътуване за Великобритания)

Вашият домашен любимец няма да се нуждае от тази документи, ако влиза във
Великобритания от:




Северна Ирландия (NI)
Нормандските острови
остров Ман

Проверете маршрутите и туристическите компании
Проверете маршрутите (Check the routes before you travel), преди да пътувате. Трябва да
пътувате по одобрени маршрути. Документите и микрочипът на Вашия домашен любимец
ще бъдат проверени при въвеждане му във Великобритания.
Собствениците на кучета-помощници, връщащи се от ЕС, не е необходимо да пътуват по
одобрени маршрути. Предварително трябва да уведомите граничния пункт на влизане, че
пътувате с куче-помощник, за да се гарантира извършване на съответните проверки.
Не е необходимо да пътувате по одобрен маршрут, ако пътувате до Великобритания от:





други страни от Обединеното кралство
Нормандските острови
остров Ман
Република Ирландия

Консултирайте се с Вашия ветеринар, преди да пътувате от тези места, за това каква
подготовка трябва да направите.
Граждани на Обединеното кралство, живеещи в ЕС
Ако живеете в ЕС и планирате да пътувате с Вашия домашен любимец с издаден от
Обединеното кралство паспорт за домашни любимци, трябва да говорите с Вашия
ветеринарен лекар. Той ще Ви помогне да се уверите, че спазвате правилата на ЕС за
пътуване с домашни любимци (EU Pet Travel Regulations).
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Ако имате паспорт за домашни любимци, издаден от държава-членка на ЕС, можете да го
използвате, за да доведете домашния си любимец във Великобритания.
Намерете официален ветеринарен лекар
Говорете с Вашия ветеринарен лекар, за да намерите най-близкия официален ветеринарен
лекар.
Пътуване с повече от 5 домашни любимци
Не можете да вкарате повече от 5 домашни любимци във Великобритания, освен ако не
участвате в или не ги обучавате за:




състезание
шоу програма
спортно събитие

Когато пътувате, ще Ви трябват писмени доказателства, че имате регистрация за
събитието.
Всички ваши домашни любимци трябва:




да присъстват на събитието или обучението
да са на възраст над 6 месеца
отговарят на правилата за пътуване с домашни любимци

Движение на домашни любимци с търговска цел
Прочетете ръководството Border Operating Model (BOM) guide, ако:



се нуждаете от информация за това как да внасяте или изнасяте домашни любимци
за търговски цели
искате да пътувате с повече от 5 домашни любимци

Телефон за помощ при пътуване с домашни любимци
Свържете се с телефона за помощ при пътуване с домашни любимци, ако се нуждаете от
допълнителна информация.
Имейл: pettravel@apha.gov.uk
Телефон: 0370 241 1710 от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 (не работи по време на
официални празници)
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