ВНОС И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В РСМ

Домашни любимци са кучета, котки и порове, които не са предназначени за търговия или
прехвърляне на собственост, придружени са от собственика си или лице, отговорно за тях
и не надвишават 5 броя, или са повече само в случаите на участие в турнири, изложби,
спортни състезания или тренировки за някое от изброените участия.
Домашните любимци включват и безгръбначни (с изключение на пчели и членестоноги),
декоративни тропически риби, земноводни, влечуги, всички видове птици (с изключение
на пилета, пуйки, водоплаващи, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и
щрауси) гризачи и домашни зайци, които не са предназначени за търговия или
прехвърляне на собственост, придружени са от техния собственик или отговорно за тях
лице, и не надвишават 5 броя животни.
Домашни любимци, принадлежащи към видовете Птици, са всички птици (с изключение
на пилета, пуйка, водоплаващи, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и
щрауси), които не са предназначени за търговия или прехвърляне на собственост,
придружават се от техния собственик или отговорно за тях лице и не надвишават 5 броя.
Вносът на домашни любимци се извършва през входните пунктове за пътници на
официалните гранични пунктове.
Транзитът на домашни любимци се осъществява през входните пунктове за пътници на
официалните гранични пунктове в Република Северна Македония.
При внос домашните любимци подлежат на проверка и контрол за тяхната идентификация
и документация, която се извършва от митническите служители и, при необходимост и от
официалните ветеринарни лекари на входните пунктове за пътници на официалните
гранични пунктове на Република Северна Македония.
При транзит на домашни любимци, те подлежат на проверка и контрол на тяхната
идентификация и съответната документация от митническите служители на входните
пунктове за пътници на официалните гранични пунктове на Република Северна
Македония.
За да се внасят или минават транзит през територията на Република Северна Македония,
домашните любимци трябва да отговарят на условията, посочени в Правилника за начина
и процедурите за внос и транзит и начините и процедурите за извършване на контрол и
преглед на пратките, които не са предназначени за търговия или прехвърляне на
собственост и придружени от техния собственик или отговорно за тях лице, както и
формата и съдържанието на ветеринарния здравен сертификат и формата и
съдържанието на паспорта („Официален документ на Република Северна Македония No
153/2015 ”).
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I. Домашните любимци - кучета, котки и порове, трябва да са на възраст над 3
месеца, за да могат да бъдат внесени и да преминат транзит през територията на
Република Северна Македония и трябва:
1. Да имат индивидуална идентификация под формата на ясно четлива татуировка
или друго постоянно средство за идентификация или система за електронна
идентификация;
2. Да имат документ за самоличност под формата на:
- ПАСПОРТ за домашни любимци за държави от приложение II, част А от
правилника (държави-членки на ЕС),
или
- ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ за държави от приложение II, част Б
от Правилника
4. Трябва, но не се изисква задължително, да бъдат клинично изследвани и
третирани за ехинококоза и заразяване с кърлежи от официален ветеринарен лекар,
последвано от съответното потвърждение, и отбелязане в паспорта или
ветеринарния здравен сертификат.
* Допълнителни изисквания, когато вносът на домашни любимци произхожда от държави,
които не са в списъка, публикуван в приложение I, част А и част Б в правилника
(различни от държави-членки на ЕС):
5. Домашните любимци трябва да имат тест за титър на антитела за бяс, извършен
най - малко 3 месеца преди пътуването с домашния любимец.
II. Домашни любимци - кучета, котки и порове на възраст под 3 месеца, които все още
не са ваксинирани срещу бяс, могат да бъдат внесени или да преминат транзит през
територията на Република Северна Македония, ако имат паспорт и са пребивавали само в
мястото им на раждане, през което време не са били в контакт с диви животни, които са
били изложени или са податливи на заразно заболяване, или са придружени от майките си,
от които все още са зависими и които вече са били ваксинирани срещу бяс.
III. Домашни любимци, като безгръбначни (с изключение на пчели и членестоноги),
декоративни тропически риби, земноводни, влечуги, всички видове птици (с изключение
на пилета, пуйки, водоплаващи, патици, гъски, пъдпъдъци, гълъби, фазани, яребици и
щрауси), гризачи и домашни зайци, могат да бъдат внесени или разрешени да преминат
през територията на Република Северна Македония, ако:
1. са били клинично прегледани от официален ветеринарен лекар в рамките на 24
часа преди пътуването и е установено, че са в добро здравословно състояние;
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2. трябва да бъдат придружени от подходящ ветеринарен здравен сертификат,
издаден от упълномощено лице
IV. За да се внася или да премине транзити през територията на Република Северна
Македония, пратката от домашни любимци, принадлежащи към вида птици, трябва да
отговаря на условията, посочени в Правилника за начина и процедурите за внос и
транзит, както и начина и процедурите за извършване на контрол и преглед на пратки
от домашни любимци от видове птици, които не са предназначени за търговия или
прехвърляне на собственост и са придружени от техния собственик или на отговорно за
тях лице, както и формата и съдържанието на ветеринарния здравен сертификат или
друг придружаващ документ („Официален документ на Република Северна Македония №
102/2008 и 10/2009“).
Домашните животни, принадлежащи към видовете птици, предназначени за внос или
транзит през територията на Република Северна Македония, трябва:
1. Да имат ветеринарен сертификат, издаден от упълномощено лице;
http://fva.gov.mk/images/stories/sertifikati/Veterinarno-zdravstven-sertifikatdomasnimileniciptici.pdf
2. Да имат писмена декларация от собственика или лицето, отговорно за тях.
http://fva.gov.mk/images/stories/milenicinja/Izjava_pet_birds.pdf

Източник: http://fva.gov.mk/index.php/mk/domasni-milenici
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