Какво трябва да знаете ако искате да вземете Вашето домашно куче, котка или пор в
Обединеното кралство

Обща информация
Можете да влезете или да се върнете от Великобритания с Вашата домашна котка, куче
или пор, ако:
-

Има поставен микрочип (https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/microchip);
Има издаден паспорт за домашни любимци или официален ветеринарен
сертификат от трета държава (https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/pet-passport);
е било ваксинирано срещу бяс (https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/rabies-vaccinationboosters-and-blood-tests) - ще е необходим и кръвен тест, ако пътувате от „държава,
която не е в списъка“( https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/listed-and-unlistedcountries)

Обикновено кучетата трябва да се третират срещу тения (https://www.gov.uk/bring-pet-touk/tapeworm-treatment-dogs).
Ако не спазвате тези правила, Вашият домашен любимец може да бъде поставен под
карантина (https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine) за срок до 4
месеца, или да му бъде отказано влизане, ако сте пътували по море. Вие носите
отговорност за всички такси.
Има различни указания, ако вземате в чужбина домашното си куче, котка или пор
(https://www.gov.uk/taking-your-pet-abroad)
Трябва да спазите допълнителни правила, ако:
-

-

Животното се продава във Великобритания от страна извън ЕС
(https://www.gov.uk/guidance/importing-live-animals-or-animal-products-from-non-eucountries) или от държава-членка на ЕС (https://www.gov.uk/guidance/moving-liveanimals-or-animal-products-as-part-of-eu-trade)
Животното е осиновено във Великобритания от страна от или извън ЕС
(https://www.gov.uk/guidance/balai-directive-moving-live-animals-semen-and-embryos).

Ако внесете забранена порода кучета във Великобритания, животното може да Ви
бъде отнето от полицията или местните власти и може да бъде унищожено.

Вземане на Вашия домашен любимец във Великобритания
Вашият домашен любимец трябва да пристигне във Великобритания не по-късно от 5 дни
преди или след Вас, или ще важат различни правила (https://www.gov.uk/guidance/balaidirective-moving-live-animals-semen-and-embryos).

Трябва
да
използвате
одобрена
транспортна
(https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/approved-routes), освен
Великобритания и Ирландия.

компания
и
маршрут
ако не пътувате между

Трябва да попълните декларация (https://www.gov.uk/government/publications/pet-traveldeclaration-for-the-non-commercial-movement-of-animals), потвърждаваща, че няма да
продавате или прехвърляте собствеността на Вашия домашен любимец.
Преди да отпътувате
Проверете дали компанията, с която пътувате:
-

ще приеме Вашия домашен любимец - и каква бройка могат да приемат, ако имате
повече от един;
се нуждае от доказателство, че Вашият домашен любимец е здрав и годен за
пътуване, например писмо от ветеринар (https://www.bva.co.uk/resourcessupport/veterinary-certification/fitness-to-travel-cat-and-dog-export-certificate/)
или
определена информация в паспорта на Вашия домашен любимец
(https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk/pet-passport)

Упълномощаване на някой друг да пътува с Вашия домашен любимец
-

Вашият домашен любимец може да пътува с някой друг, ако сте го упълномощили
писмено.

Довеждане на други животни
-

Правилата са различни, ако довеждате други животни във Великобритания
(https://www.gov.uk/bringing-food-animals-plants-into-uk)

