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Инструкция: как да внесете домашен любимец в Русия
Стъпка 1. Внимателно проучете ветеринарно-санитарните изисквания на Евразийския
икономически съюз
Запознайте се с ветеринарните изисквания за внос на домашни любимци в Евразийския
икономически съюз (EИС). Тези изисквания са изложени в глави 15 и 40 от Решение на
Комисията за митнически съюз № 317.
В EИС е разрешено да се внасят не повече от 2 кучета и котки, с международен ветеринарен
паспорт, превозвани с нетърговска цел, без необходимост от разрешение от Роселхознадзор,
както и без предварителна карантина.
Всички други животни и птици трябва да бъдат поставени под карантина преди да бъдат
внесени в Русия. Карантината се извършва от компетентния орган на страната по
местоживеене на животното при собственика. Освен това движението им трябва да бъде
извършено с ветеринарни сертификати.
Моля, обърнете внимание, че котките и кучетата също трябва да бъдат поставени под
карантина, ако броят им при внос надвишава 2.
За вноса на птици е допълнително необходимо да се извършат диагностични тестове за
орнитоза (пситакоза) и инфлуенца по птиците. За вноса на норки се предвиждат изследвания
за Алеутска болест.
За други домашни любимци не се изискват диагностични тестове.
Също така е важно да се обадите на авиокомпанията, с която сте избрали да пътувате, и да
попитате за правилата за транспортиране на животни.
Стъпка 2. Ваксинирайте животното
За внос на животни в Русия е необходим международен ветеринарен паспорт. Той трябва да
съдържа записи за приложени ваксинации, нанесени в документа от ветеринарния лекар.
Ваксинацията се извършва не по-късно от 20 дни преди изпращането, ако не е направена в
рамките на 12 месеца.
Ваксинация срещу бяс
Всички месоядни животни трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс.
Разрешен е внос на животни, ваксинирани с ваксина, което осигурява защита срещу бяс в
продължение на 3 години, след потвърждение от ветеринарен лекар, че периодът на
поддържане на имунитета не е изтекъл, или с лабораторно потвърждение, че интензивността
на имунитета срещу бяс е най-малко 0,5 IU / мл.

Моля, имайте предвид, че вносът на неваксинирани срещу бяс котенца и кученца на възраст
под 3 месеца е разрешен само ако животните са придружен от ветеринарен сертификат
форма № 15 - ветеринарного сертификата формы №15.
Ваксинация срещу други опасни вируси
Съгласно законодателството на EИС, на животните трябва да се направят следните
ваксинации:
- лисици и арктически лисици - срещу гана по месоядните;
- за норки и порове - срещу гана по месоядни животни, вирусен ентерит, псевдомоноза;
- нутрия - срещу пастьорелоза;
- за кучета - срещу гана, хепатит, парвовирусни инфекции и аденовирусни инфекции,
лептоспироза (ако не са били лекувани с профилактична цел с дехидрострептомицин или
вещество, регистрирано в страната износител, с еквивалентен ефект);
- за котки - срещу панлевкопения;
- за зайци - срещу миксоматоза и вирусна хеморагична болест, както и по искане на
упълномощения орган на държавата-членка на ЕИС, на чиято територия се извършва вносът,
за други инфекциозни заболявания.
Стъпка 3. Попълнете необходимите документи
При внос на не повече от две кучета и котки с нетърговска цел, е достатъчно да се оформи
международен ветеринарен паспорт, който при преместване на животното, се приравнява на
ветеринарен сертификат.
Във ветеринарния паспорт трябва да има отбелязване от компетентния орган на вашата
държава, относно провеждането на клиничен преглед на животното в рамките на 14 дни
преди изпращането.
При внос на кучета и котки в Русия, придружени от международен паспорт, животното може
да се движи по цялата територия на ЕИС, придружено само от този документ.
Вносът на животни с ценни кожи и зайци трябва да бъде придружен от ветеринарен
сертификат форма № 15 - ветеринарного сертификата формы №15.
Други домашни животни, като папагали, плъхове, влечуги, се внасят в Русия, придружени от
ветеринарен сертификат форма № 41 - ветеринарного сертификата формы №41.
Стъпка 4. При преминаване на границата, минете през ветеринарна проверка
При преминаване на границата на Евразийския икономически съюз е необходимо да минете
през ветеринарна проверка.

Животните трябва да бъдат въвеждани през контролно-пропускателни пунктове, където се
извършва ветеринарен контрол. Списък с такива пунктове, както и техният режим на работа,
можете да намерите тук: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/pvkp.html
Кога е необходимо разрешение от Россельхознадзор?
Ще е необходимо разрешение от Россельхознадзор:
- ако планирате да внесете повече от две кучета или котки в Русия;
- ако внасяте други домашни любимци до 5 бр.
Вы можете воспользоваться разрешением Россельхознадзора, которое оформляется
ежегодно, для неопределенного круга лиц на ввоз до 5 голов домашних животных из ряда
стран в целях, отличных от предпринимательских, для содержания у ввозящего лица.
Можете да се възползвате от разрешително от Россельхознадзор, което се издава ежегодно,
за неопределен брой от лица, за внос на до 5 глави домашни животни от различни страни, за
цели, различни от бизнес, за придружаване на вносителя.
Тези разрешения са публикувани на официалния уебсайт на Роселхознадзор на адрес:
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/requirements/generalpermits2019.html. Необходимо е само да
го разпечатате.
Внос на екзотични и редки животни
Ако вашият домашен любимец е в списъка на CITES, свържете се с административния
орган на тази организация във вашата страна. CITES - Конвенция за международна търговия
със застрашени видове от дивата фауна и флора. Списък с животни (на латиница), за които се
изисква разрешение на CITES ще намерите на: https://cites.org/eng/app/appendices.php
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