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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ В ТАЙЛАНД
Преди заминаване:
1. Изпратете всички необходими документи* по електронна поща до qsap_bkk@dld.go.th
(сканирайте документите формат pdf. или jpg)
2. Обадете се в службата по карантина, за да потвърдите дали вашият имейл е постъпил.
3. Сканираното разрешение за внос се изпраща по електронната поща в рамките на 7 работни дни
(в случай на непълни документи се изискват повече дни)
4. Подайте заявление за издаване на официален здравен сертификат до компетентните власти на
страната износител, отговарящ за внос и износ на животни.
При пристигане:
5. Вземете домашните си любимци от карантинната станция за животни. В случай, че
Вашето пристигане е през летище Суварнабуми, има две карантинни станции за животни.
Трябва да отидете на станцията, както следва:
 В случай, че Вашите домашни любимци пътуват в пътническата кабина и влизат през
пътническия терминал, отидете в карантинната станция на животните, разположена в
близост до багажно отделение № 8 в залата за пристигане (тел. +66 2134 0636)
 В случай, че Вашите домашни любимци, които пътуват като регистриран багаж и
преминават през товарния терминал, посетете Международната карантинна станция за
животните (AQS), разположена на 1-вия етаж, сграда CE-1, свободна зона.
Необходими документи:
1) фотокопие на паспорта на собственика на домашния любимец
2) оригинален документ за ваксинация с домашния любимец (или паспорт)
3) оригинален официален здравен сертификат*
4) фотокопие на отпечатано разрешение за внос
Необходими документи за внос на домашни любимци:
1. Формуляр за издаване на лиценз за внос
http://en.dld.go.th/images/pet_travel/Form-R1-1.pdf)
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2. Копие от паспорта на собственика на домашния любимец (Снимка)
3. Доказателство за ваксинация:
3.1 Домашните любимци се ваксинират срещу бяс не по-малко от 21 дни преди
заминаването. Домашни любимци от свободни от бяс сертифицирана страна не се нуждаят от
ваксинация против бяс.
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3.2 Домашните любимци се ваксинират срещу лептоспироза не по-малко от 21 дни преди
заминаването. За да се спазят изискванията е необходимо отрицателният резултат от теста за
лептоспироза да е в рамките на 30 дни преди напускането.
4. Снимка на домашния любимец (Снимката трябва да е цветна с ясно изразена лицевата
страна на домашния любимец)
5. Документ, който предоставя следната информация:
a. Брой и видове на домашните любимци
b. Подробности за домашните любимци (порода, пол, възраст, цвят и микрочип на всеки
домашен любимец)
c. Адрес на страната на произход
d. Адрес на вашето настаняване в Тайланд
e. Предварителна дата на пристигане
f. Пристанище на отпътуване в страната на произход
g. Пристанище на влизане в Тайланд
Забележка:
1. Разрешението за внос е валидно за 60 дни
2. Лицензът за внос (формуляр R.7) е валиден за 7 дни
3. Официалния здравен сертификат трябва да бъде попълнен на английски език и подпечатано
(заверено) от официалния ветеринарен лекар на страната износител.
4. Животните трябва да бъде транспортирани в устойчиви контейнери, проектирани да избягват
всякакъв риск от нараняване.
5. Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани срещу други значими инфекциозни
заболявания, т.е. заболявания като Distemper, Hepatitis, Parvovirus, най-малко 21 дни преди
заминаването.
6. За повече подробности при внос на домашни любимци относно официалните изисквания:
http://en.dld.go.th/images/pet_travel/Pet-Import-Requirements.pdf
7. Информация за контакт:
Карго Терминал
Suvarnabhumi Airport Animal Quarantine, Free Zone Area, Custom Export Building,
1st Flr., Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan
Tel: +66 2134 0731 Fax. +66 2134 3640
E-mail: qsap_bkk@dld.go.th
Business Hours: Monday – Friday / 08:30 – 12.00 and 13.00 – 16.30
(closed on Thailand’s holidays)
Пътнически терминал:

Near baggage claim Belt No.8 in the Arrival hall.
Tel: +66 2134 0636 / 24-hour service.

