ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ В ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

в сила от 14/10/2020
1. Според Наредбата за болестите по животните (Внос на животни), 5734 - 1974, при внос
на кучета и котки в Израел се изисква разрешение за внос, издаден от Директора на
Ветеринарната служба към Министерство на земеделието и развитие на селските райони.
(наричан по-долу Директорът).
2. До две кучета/котки, които са внесени като част от придружаващия багаж на техните
собственици, са освободени от необходимостта да притежават разрешение за внос от
Директора, при условие, че отговарят на разпоредбите на параграфи 3 до 9 по-долу,
придружени са от здравен сертификат (съгласно Приложение А), издаден от официален
ветеринарен лекар от страната на произход в рамките на 10 дни преди датата на вноса им.
Сертификатът трябва да бъде придружен от декларация от собствениците, че животните
са били в тяхно притежание най-малко 90 дни преди да бъдат доведени в Израел,
(Приложение B).
3. Съгласно Разпоредбите за контрол на кучетата (Внос на опасни кучета), 5765 – 2004, е
забранено да се внасят кучета, принадлежащи към опасни породи1, както и кучета, които
са кръстоска с опасни породи и такива проявяващи модели на поведение и физически
черти, подобни на тези от опасни породи. Изключение се прави за извънредни случаи, при
които кучето трябва да бъде придружено от лиценз за внос, издаден от Директора, както е
посочено във въпросната Разпоредба.
4. Забранен е вносът на диви котки (например: Bengali и savannah), както и на хибриди с
диви котки и тяхното потомство, освен ако за тях не е издадено писмено разрешение от
Службата по природата и парковете. Определящият списък на забранените породи е този,
публикуван на уебсайта на Службата по природата и парковете.
5. Никой не може да внася животно, освен ако не премине през следните входящи точки:
летище Ben Gurion, пристанище Haifa, пристанище Ashdod и пристанище Eilat.
6. Внесеното животно трябва да бъде придружено от официален ветеринарен здравен
сертификат, издаден не по-рано от 10 дни преди пристигането и подписан от официален
ветеринарен лекар от страната на произход. Този сертификат трябва да следва образеца на
сертификата от приложение А, приложен към разрешителното за внос, и представлява
неразделна част от него.
7. Кучето/котката трябва да бъдат на не по-малко от 4 месечна възраст при пристигането
си в Израел, с изключение на тези пристигащи от страни, изброени в точка 2 (най-отдолу),
от които домашен любимец може да бъде внесен на 3 месечна възраст.
8. Всички кучета и котки трябва да бъдат чипирани преди първата ваксинация срещу бяс с
подкожен електронен чип, предаващ на честота от 134,2 килохерца, и който може да се

чете с четци, които съответстват на стандарт ISO 11784 или Приложение А на ISO
стандарт 11785. Ако чипът не отговаря на тези стандарти, вносителят или представителят
на вносителя трябва да притежава друг уред, с който те да бъдат прочетени. Важно е да се
отбележи, че такъв електронен микрочип не отговаря на израелските правни изисквания за
маркиране.
9. Всички кучета/котки трябва да се придружават от ветеринарен здравен сертификат
(съгласно образеца на израелския ветеринарен здравен сертификат), който да
потвърждава, че:
a) По времето на прегледа не са проявили никакви симптоми на заразни или инфекциозни
болести.
b) Животните са били ваксинирани срещу бяс не по-рано от една година и не по-късно от
30 дни преди пристигането им в Израел2.
c) Не по-рано от 30 дни след ваксинацията срещу бяс (в случай на първична ваксинация),
се извършва серологично изследване на животното, извършено върху кръвна проба, взета
от одобрен ветеринарен лекар и изследвана в одобрена от ЕС или OIE лаборатория,
показваща, че титърът на бяс неутрализиращите антитела е равен или по по-голям от 0,5
IU/мл., в случай че кучето/котката са ваксинирани повече от веднъж срещу бяс и са
минали повече от 30 дни от първата ваксинация, не се изисква 30-дневен период на
изчакване, а 14-дневен период на изчакване (но не повече от година или според
инструкциите на производителя)
d) Изследването за титър за бяс е валиден за целия живот на животното, ако
кучето/котката се ваксинира срещу бяс ежегодно или съгласно инструкциите на
производителя на ваксината.
10. Вносителят/собственикът е длъжен да изпрати по факс или имейл до офисите на
Ветеринарната служба на входящата точка3 уведомление в съответствие с приложения
формуляр (Приложение C), и фотокопие от ветеринарния сертификат, който придружава
животното. Факсът/имейлът, трябва да бъде изпратен два работни дни преди натоварване
на животното на съответния транспорт (самолет или кораб). Животното няма да се
освободи, докато не се получи разрешение от компетентните ветеринарни служби на
входящата точка.
11. Вносът на кучета и котки като придружаващ багаж също изисква предоставяне на
подробности, както е посочено в параграф 9 по-горе.
12. Кучетата и котките, които се внасят с разрешение за внос, имат право да пристигат
само като товарен манифест и трябва да бъдат придружени от въздушна товарителница.
Часовете за инспекция и освобождаване от ветеринарните инспектори в карго склада са от
06.00 часа в неделя до четвъртък в 24.00 часа. За информация относно товарителницата,
моля, свържете се с карго отдела на авиокомпанията.

13. Кучета и котки, които са здрави по време на пристигането и са придружени от
необходимите документи, няма да минават период на карантина в Израел.
14. В случай, че не са изпълнени всички изисквания на Ветеринарната служба,
котките/кучетата, ще бъдат върнати в страната им на произход, унищожени или поставени
в карантинно помещение по преценка на Директора и в съответствие с условията, които
той/тя поставя.
15. Всички разходи, направени поради връщането на животните в страната им на
произход, евтаназията и/или тяхното прехвърляне и оставане под карантина, включително
прегледи, диагнози, ваксинации и специално лечение, ако това е разпоредено от
държавния ветеринарен лекар, са за сметка на вносителя/собственика.
16. Валидна версия е тази, публикувана на уеб сайта на Израелската ветеринарна служба
за здравеопазване на животните на иврит.
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Опасните породи са: Американски Стафордширски Бул териер (Amstaft), Бул териер,
аржентинско Дого, японски Tosa, Стафордширски Бул териер (английска порода), Пит Бул
териер, бразилски Fila и Ротвайлер.
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С изключение на пристигащите такива кучета от Океания, Великобритания, Япония, и
Кипър; ако те не са били ваксинирани, трябва да бъдат ваксинирани срещу бяс в рамките
на 5 дни от пристигането им в Израел.
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котки трябва да имат ветеринарно потвърждение, че са били ваксинирани срещу
бяс не по-рано от една година и не по-късно от 30 дни преди пристигането си в Израел, с
изключение на пристигащите от Океания, Великобритания, Япония, и Кипър; такива
животни, ако те не са били ваксинирани, трябва да се ваксинират срещу бяс в рамките на 5
дни от пристигането си в Израел.
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Ben Gurion Airport e-mail: vs-airport@moag.gov.il, Haifa: +972-4-8622455, Ashdod:
+972-8-8565673 and Eilat: +972-8-6323054

