Пътуване с домашни любимци
Превозването на домашни любимци в самолета трябва да бъде упоменато още по
време на резервацията, тъй като има ограничение в броя на едновременно превозваните
животни на борда на един самолет. Животните трябва да се превозват в специални
клетки, съответстващи на тяхното тегло и размери. Изключение са кучетата-водачи за
хората с увредено зрение. Когато избирате клетка, обърнете внимание тя да бъде
достатъчно голяма, за да може животното да стои свободно, да се обръща и да ляга. Ако
искате да намалите стреса, предизвикан от пътуването, трябва да купите клетката порано за да може домашният любимец да свиква с нея.
Ако пътувате и сте придружени от своя домашен любимец трябва да знаете
ветеринарно-санитарните изисквания,на които трябва да отговаря. Вие сте отговорни за
изискванията за влизане на вашия домашен любимец.
- Максималният брой домашни любимци, които могат да придружават
собственика или упълномощено лице при едно-единствено движение с
нетърговска цел, е не повече пет.
- Максималният брой може да превишава пет, акo движението с нетърговска
цел на домашни любимци е с цел участие в състезания, изложби или спортни
събития или за тренировка за такива мероприятия и домашните любимци са
на повече от шест месеца.
Движение на домашни любимци може да се извършва само при условие ,че
животните отговарят на следните условия:
- маркирани са чрез имплантиране на транспондер(чип) или чрез ясно четлива
татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г.
- те са ваксинирани против бяс и датата на поставяне на ваксината трябва да
не предхожда датата на поставяне на транспондера или татуировката . Трябва
да изчакате 21 дни, считано от датата на ваксинацията против бяс, преди да
отпътуването.
- и са придружени от валиден паспорт издаден от страна членка на ЕС или
ветеринарно-санитарен сертификат по образец.
Собственикът предоставя ветеринарно-санитарния сертификат и домашния любимец за
проверка на официалния ветеринарен лекар на Летище Бургас.
Ако при проверките, се установи, че домашният любимец не отговаря на условията,
официалния ветеринарен лекар, след консултация със собственика решава
дали да:
а) върне домашния любимец в държавата
б) изолира домашния любимец под официален надзор
с) да евтаназира домашния любимец
Разходите за връщането, изолирането или евтаназирането на домашния любимец се
заплащат от собственика или упълномощено лице. Регл.576-2013-EC
Влизане или обратно връщане в BG от страна членка на ЕС.
Когато влизате или се връщате в BG, от друга страна от ЕС е необходимо домашният
любимец да има :
- Микрочип
- ваксинация против бяс
- паспорт за домашни любимци или ветеринарен сертификат от трета страна
съгласно Регл. 577-2013-ЕС
Влизане в BG от страни извън ЕС

При влизане в BG, от страна, която не е членка на ЕС е необходимо:
- микрочип или ясно четлива татуировка, поставена преди 3 юли 2011 г.
- ваксинация против бяс
- валиден паспорт за домашни любимци издаден от страна членка на ЕС или
официален ветеринарно-санитарен сертификат по образец издаден от страна
извън ЕС съгласно Регл. 577-2013-ЕС.
ВАЖНО – преди пътуването
За определени държави -Украйна, Казахстан, Грузия, Армения, Израел, Кувейт и
др. които не са посочени в списъка на Регл.1219-2014-EC(виж целия списък) , се изисква
изследване на титърът на антителата срещу бяс. Изследването трябва да се извърши в
одобрени лаборатории, които са посочени на следните линкове - Одобрени лаборатории
за изледване на бяс в Трети страни , Одобрени лаборатории за изледване на бяс в ЕС.
Резултатите от тестовете за титруване на антитела срещу бяс, трябва да се
документират в съответния раздел на идентификационния документ. Тестът за титруване
на антитела срещу бяс, трябва да бъде извършен върху кръвна проба, взета най-рано 30
дни след датата на ваксинацията и не по-малко от три месеца преди датата на
пътуването.
Изисквания са посочени в следните нормативни актове на ЕС:
* Регл.576-2013-EC - относно движението с нетърговска цел на домашни любимцикучета,котки и порове – в сила от 29.12.2014 год.
* Регл.577-2013-EC - образци на идентификационни документи за движение с
нетърговска цел на кучета, котки и порове- в сила от 29.12.2014 год.
* Реш.2007-25-EC - за птици домашни любимци
За повече информация посетете следната страница:
http://www.nvms-gvc.com/Lyubimzi.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/video_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/pets_posters_en.htm

Забрана за внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти, мляко и
млечни продукти за лична консумация.
УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ,
Във връзка с Регл.206-2009-EC относно въвеждане на пратки с продукти от
животински произход за лична консумация, Летище Бургас, Ви уведомява следното:
- Поради риска от внасяне на болести в Европейския съюз, чрез продукти от
животински произход, съдържащи патогенни микроорганизми причиняващи
инфекциозни заболявания по животните, се забранява внасянето в
Европейския съюз на: месо, месни продукти мляко и млечни продукти за лична
консумация.
- Независимо, дали са за лична консумация или са предназначени за подарък,
същите ще бъдат конфискувани.
- Месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, които не отговарят на
тези правила, следва да бъдат предадени при пристигане на границата за
унищожаване.
- Недекларирането на такива продукти може да доведе до налагане на глоба или
наказателно преследване.

-

Тези процедури не се прилагат за продукти от животински произход,
превозвани между 27-те държави-членки на ЕС, нито за продукти от животински
произход, идващи от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и
Швейцария.

Изключения се допускат за следните категории продукти:
1. Малки количества месо и мляко и продукти от месо и мляко (различни от
мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни или специални храни
за домашни любимци, необходими по здравословни причини).
Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с месо и мляко, както и продукти от месо и
мляко за лична консумация (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и
специални храни или специални храни за домашни любимци, необходими по
здравословни причини), само при условие че те идват от Фарьорските острови,
Гренландия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария и теглото им не надвишава 10
килограма на човек.
2. Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни,
необходими по здравословни причини
Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с мляко на прах за
кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по здравословни причини, за
лична консумация, само при условие че:
— идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им
количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а също и:
продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
- продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
- целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се
използва в момента.
- идват от други страни (различни от Фарьорските острови, Гренландия или
Исландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2
килограма на човек, а също и:
- продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
- продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
- целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се
използва в момента.
3. Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини
Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с храни за домашни
любимци, необходими по здравословни причини, за лична консумация, само при условие
че:
- идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им
количество не надвишава ограничението за тегло от 10 килограма на човек, а
също и:
- продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
- продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
- целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се
използва в момента.
- идват от други страни различни от Фарьорските острови, Гренландия или
Исландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2
килограма на човек, а също и
- продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;
- продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и
- целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се
използва в момента.
4. Малки количества рибни продукти за лична консумация от човека
Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с рибни продукти (включително прясна,
изсушена, приготвена, консервирана или пушена риба и някои ракообразни, като

скариди, омари, неживи миди и неживи стриди) за лична консумация, само при условие
че:
- прясната риба е изкормена;
- теглото на рибните продукти на човек не надвишава 20 килограма или теглото
на една риба в зависимост от това кое от двете е по-голямо.
Тези ограничения не се прилагат за рибни продукти, идващи от Фарьорските острови
или Исландия.
5. Малки количества други продукти от животински произход за
лична консумация от човека
Можете да внасяте или изпращате в ЕС други продукти от животински произход, като
например мед, живи стриди, живи миди или охлюви,
само при условие че:
- идват от Фарьорските острови, Гренландия или Исландия и общото им
тегло не надвишава 10 килограма на човек.
- идват от други страни различни от Фарьорските острови, Гренландия или
Исландия и общото им тегло не надвишава 2 килограма на човек.
Обърнете внимание на факта, че можете да внасяте малки количества животински
продукти от няколко от горепосочените категории (точки 1- 5), при условие че за тях са
спазени правилата, обяснени във всяка от съответните точки.
Изключения
6.Следните продукти не са предмет на изложените по-горе правила:
- хляб, сладкиши, бисквити, шоколад и сладкарски изделия (включително бонбони)
без примеси или пълнеж от месен продукт;
- опаковани хранителни добавки, предназначени за крайния потребител;
- месни екстракти и месни концентрати;
- маслини, пълнени с риба;
- макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от месен продукт;
- пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния
потребител;
- всякакви други хранителни продукти, които не съдържат прясно или
преработено месо или мляко и са с по-малко от 50 % съдържание на всякакви
други преработени яйчени или рибни продукти.
7. Продукти от животински произход от защитени видове
За някои защитени видове може да съществуват допълнителни ограничения. Например
за хайвер от есетрови видове ограничението за теглото е максимум 125 g на човек.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/films2008_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/ah_pcad_importposters_2013
_en.html
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/customposters2013_en.html

