Неофициален превод!
Информация за пътуване с домашни любимци за Руската федерация
1. Вносът на кучета, превозвани за лични нужди в количество не повече от две глави, е
разрешен без разрешението на Роселхознадзор за внос и карантиниране на животни.
(Разрешение за внос на стоки - документ, който определя процедурата и условията за
използване на контролирани стоки (включително живи животни) при внос в Руската
федерация, издаден от служител на Роселхознадзор въз основа на епизоотичното
състояние на страната на произход на стоките.)
Карантиниране – набор от мерки, осигуряващи изолирането от други животни,
отглеждането на животни за периода на съответните прегледи, диагностични
изследвания и (или) лечебно-профилактични ветеринарни лечения.
2. Освен това всяко куче трябва да бъде ваксинирано срещу:
 бяс;
 чума по месоядни животни;
 хепатит А;
 вирусен ентерит;
 парвовирусни инфекции и аденовирусни инфекции;
 лептоспироза (освен ако не са били третирани с профилактична цел с
дехидрострептомицин или вещество с еквивалентен ефект, регистрирано в
страната износител).
В Руската федерация не могат да бъдат внесени кучета, ваксинирани срещу някоя от
изброените болести (с изключение на бяс), с ваксина с период на реваксинация над 12
месеца, ако от датата на ваксинацията са изминали 12 месеца или повече.
Ако животното не е било ваксинирано срещу изброените заболявания (с изключение на
бяс) в рамките на 12 месеца преди изпращането, тогава ваксинацията трябва да се
извърши не по-късно от 20 дни преди изпращането.
Допуска се внос в Руската федерация на кучета, ваксинирани срещу бяс с ваксина с
период на реваксинация повече от 1 година (след потвърждение от ветеринарен
лекар, издал ветеринарен сертификат, че периодът за поддържане на имунитет с
ваксина против бяс повече от една година не е изтекъл, или с лабораторно
потвърждение, че интензитета на имунитета срещу бяс е най-малко 0,5 МЕ/мл).
Също така е разрешено да се внасят кученца, които не са ваксинирани срещу бяс, на
възраст под 3 месеца, придружени от ветеринарен сертификат за животни с ценна
козина, зайци, кучета и котки, изнесени на митническата територия на Евразийския
икономически съюз (формуляр № 15), одобрен с Решението на Комисията на
Митническия съюз от 07.04.2011 г. № 607
3. Кучетата могат да бъдат придружени от международен ветеринарен паспорт. Такъв
паспорт е еквивалентен на ветеринарен сертификат, при условие че съдържа
отбелязване от компетентния орган (официален ветеринарен лекар на страната на
отпътуване), че е извършен клиничен преглед в рамките на 14 дни преди
изпращането.
(Ветеринарен паспорт на животно – документ, идентифициращ животно, находящ
се за лична употреба у граждани, изготвен от ветеринарен лекар на държавна
институция, работеща в областта на ветеринарната медицина (освен ако не е
предвидено друго в законодателството на държавата, в която се издава паспорта),
по инициатива на собственика на животното. Паспортът съдържа информация за
ваксинацията на животното, лечението срещу паразити и др.

Клиничният преглед е физически преглед на животно, податливо на определено
заболяване, насочен към идентифициране на признаците на заболяването.
Не се изисква издаване на ветеринарен придружителен документ към международния
ветеринарен паспорт.
Ако кучето временно се изнася от Руската федерация и след това се внася обратно и са
изминали по-малко от 90 дни от напускането на Руската федерация, тогава във
ветеринарния паспорт не се изисква отбелязване за клиничен преглед.
4. Ако животните нямат международен ветеринарен паспорт, те могат да бъдат
придружени от ветеринарен сертификат, издаден от компетентния орган на страната на
отпътуване, по образец № 15, предвиден с Решение № 607 от 07.04.2011 г. на
Комисията на Митническия съюз. Сертификатът трябва да бъде издаден на руски език,
както и на езика на страната износител и/или на английски език и може да бъде издаден
на хартиен носител без степени на защита.
5. На контролно-пропускателния пункт през външната граница на Евразийския
икономически съюз (Руска федерация, Република Беларус, Република Казахстан,
Република Киргизстан, Република Армения) всяко животно подлежи на проверка. В
този случай идентификационните номера на животните (татуировки, чипове, печати и
др.) се сверяват с посочените във ветеринарния сертификат или международния
ветеринарен паспорт.
6. Ветеринарните изисквания на страната на отпътуване могат да предвиждат
възможност за връщане на временно внесено животно със специален придружителен
документ, валиден за определен период. Такива ветеринарни изисквания трябва да
бъдат изяснени в страната на отпътуване.
Във всеки случай износът на кучета от Руската федерация (включително временно
внесените) за цели, различни от бизнес, се извършва от собственици на животни без
разрешението на Роселхознадзор и в каквото и да е количество.

