ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ С
НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В РАМКИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЯТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12.06.2013 г.
относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 998/2003 урежда движението с нетърговска цел на домашни любимци към
държава членка от друга държава членка или от територия, или трета държава.
Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28.06.2013 г. за образците
на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и
порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата,
оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои
условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на
Съвета.
„Домашни любимци” означава животни от видовете, посочени в Приложение І на
регламента, които се придружават от техните собственици или упълномощено лице,
отговорно за такива животни, като представител на собственика, по време на тяхното
движение с нетърговска цел, и които не са предназначени за продажба или прехвърляне на
друг собственик. Отговорност за животното носи собственикът или упълномощеното
лице.
В Приложение І видовете домашни любимци са дефинирани, както следва:
Част А
Кучета (Canis lupus familiaris)
Котки (Felis silvestris catus)
Порове (Mustela putorius furo)
Част Б
Безгръбначни (с изключение на пчели и земни пчели, попадащи в обхвата на член 8 от
Директива 92/65/ЕИО, и мекотели и ракообразни, посочени съответно в член 3,
параграф 1, буква д), подточки ii) и iii) от Директива 2006/88/ЕО).
Декоративни водни животни, както са определени в член 3, буква к) от Директива
2006/88/ЕО и които са изключени от обхвата на тази директива с член 2, параграф 1,
буква а) от нея.
Земноводни
Влечуги
Птици: екземпляри от птичи видове, различни от посочените в член 2 от Директива
2009/158/ЕО.

Бозайници: гризачи и зайци, различни от тези, които са предназначени за
производството на храни и са определени като лагоморфни в приложение I към
Регламент (ЕО) № 853/2004.
„Движение с нетърговска цел“ е всяко движение, което не цели нито продажбата, нито
прехвърлянето на собствеността върху домашен любимец.
Домашни любимци от видовете, посочени в част А от приложение I, се маркират чрез
имплантиране на транспондер или чрез ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли
2011 г.
Домашните любимци от видовете, посочени в част Б от приложение I, се маркират или
описват, като се отчитат специфичните особености на всеки вид, така че да се гарантира
връзка между домашния любимец и съответния идентификационен документ.
Максималният брой домашни любимци от видовете, изброени в част А от
приложение I (кучета, котки и порове), които могат да придружават собственика или
упълномощено лице при едно-единствено движение с нетърговска цел, е не повече от
пет.
Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част А от
приложение I (кучета, котки и порове) към държава членка от друга държава
членка, се извършва в случай, че животните отговарят на определени условия:
-

-

маркирани са в съответствие с чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013;
ваксинирани са против бяс;
отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или
зарази, различни от бяс, приети съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден
от упълномощен ветеринарен лекар, в съответствие с чл. 22 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013.

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част А от
приложение I, към държава членка от територия или трета държава, се извършва в
случай, че животните отговарят на определени условия:
-

-

маркирани са в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
576/2013;
ваксинирани са против бяс;
преминали са тестове за титруване на антитела срещу бяс
отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или
зарази, различни от бяс, приети съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден
от упълномощен ветеринарен лекар, в съответствие с чл. 22 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013.

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част Б от
приложение I, към държава членка от друга държава членка може да се извършва
само при условие че животните отговарят на определени условия:

-

маркирани са в съответствие с чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) №
576/2013;
отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или
зарази, различни от бяс, приети съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден
от упълномощен ветеринарен лекар, в съответствие с чл. 29 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013.

Движение на домашни любимци от видовете, посочени в част Б от приложение I, към
държава членка от територия или трета държава се извършва само при условие че
животните отговарят на определени условия:
-

-

-

маркирани са в съответствие с чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013;
отговарят на всички превантивни здравни мерки по отношение на болести или
зарази, различни от бяс, приети съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
придружени са от идентификационен документ, надлежно попълнен и издаден
от упълномощен ветеринарен лекар, в съответствие с чл. 29 от Регламент (ЕС)
№ 576/2013;
преминават през контролно-пропускателен пункт за пътници при движението
си от територия или трета държава, които прилагат правила, различни от
установените в Регламент (ЕС) № 576/2013.

Домашните любимци трябва да бъдат придружени от сертификат, издаден от
официален ветеринарен лекар или при повторно влизане, от паспорт, удостоверяващ
съответствие с посочените по-горе изисквания.
По време на всяко движение собственикът на домашния любимец или физическото
лице, отговорно от името на собственника, трябва да могат да представят на отговорните
за проверките контролни органи паспорт или сертификат, който удостоверява, че
животното отговаря на изискванията, установени за това движение.
В Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28.06.2013 г. се
съдържат образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на
кучета, котки и порове, списъка с територии и трети държави и изискванията за формата,
оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои
условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013.
Целесъобразно е преди пътуване да се потърси информация относно изискванията
при движението на домашни любимци от компетентния национален орган.
За Република България този орган е Българска агенция по безопасност на
храните /http://www.babh.government.bg/.
Информация може да бъде намерена и на Интернет страницата на Европейската
комисия:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/intra-union-trade_en

