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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

„ЧАСТ 1 

Списък на териториите и третите държави, посочени в  
член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013 

“ 

Код по ISO Територия или трета държава

AD Андора

CH Швейцария 

FO Фарьорски острови

GI Гибралтар 

GL Гренландия 

IS Исландия 

LI Лихтенщайн

MC Монако

SM Сан Марино 

VA град държава Ватикан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

„ЧАСТ 2 

Списък на териториите и третите държави, посочени в  
член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013 

Код по ISO Територия или трета държава Включени територии

AC Остров Възнесение 

AE Обединени арабски емирства 

AG Антигуа и Барбуда 

AR Аржентина

AU Австралия

AW Аруба 

BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос

BH Бахрейн 

BM Бермудски острови

BQ Бонер, Синт Еустациус и Саба

BY Беларус

CA Канада

CL Чили 

CW Кюрасао

FJ Фиджи 

FK Фолкландски острови 

HK Хонконг 

JM Ямайка 

JP Япония 

KN Сейнт Китс и Невис 

KY Кайманови острови 

LC Сейнт Лусия

MS Монтсерат

MK Северна Македония

MU Мавриций

MX Мексико

MY Малайзия

NC Нова Каледония 
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“ 

NZ Нова Зеландия 

PF Френска Полинезия 

PM Сен Пиер и Микелон 

RU Русия 

SG Сингапур

SH Света Елена 

SX Синт Мартен

TT Тринидад и Тобаго 

TW Тайван 

US Съединени американски щати AS ─ Американска Самоа 
GU ─ Гуам 
MP ─ Северни Мариански острови 
PR ─ Пуерто Рико 
VI ─ Американски Вирджински 
острови 

VC Сейнт Винсънт и Гренадини 

VG Британски Вирджински острови 

VU Вануату 

WF Уолис и Футуна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

„ЧАСТ 1 

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на 
кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в 

съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013 

ДЪРЖАВА: Ветеринарен сертификат за 
ЕС

Ч
ас
т 
I: 
Да
нн
и 
за 
ек
сп
ед
ир
ан
ат
а 
пр
ат
ка

I.1. Изпращач 

 Име 

 Адрес 

 Тел.

I.2. Р е ф е р е н т е н н о м е р н а 
сертификата

I.2.a.

I.3. Централен компетентен орган

I.4. Местен компетентен орган

I.5. Получател 

 Име 

 Адрес 

 Пощенски код 

 Тел.

I.6. Лице, отговарящо за пратката в ЕС

I.7. Държава 
на 
произход 

К о д п о 
ISO I.8. Регион на 

произход

Код I.9. Д ъ р ж а в а н а 
местоназначение

Код по 
ISO

I.10 Регион на 
местоназначение

Код

I.11. Място на произход I.12. Местоназначение

I.13. Място на товарене I.14. Дата на заминаване

I.15. Транспортно средство I.16. Входящ ГИВП в ЕС 

I.17. Номер(а) на CITES сертификата(ите)

I.18. Описание на стоките I.19. Код на стоката (код по ХС) 
010619

I.20. Количество

I.21. Температура на продуктите I.22. Общ брой опаковки

I.23. Номер на пломбата/контейнера I.24. Вид опаковка

I.25. Стоки със сертификат за: 

 Домашни любимци ! 
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I.26. За транзитно преминаване до трета държава I.27. За внос или допускане в ЕС

I.28. Идентификация на стоките 

 Вид Пол Цвят Порода Идентификационен номер Система за идентификация Дата на 
раждане 

(научно наименование)   [дд/мм/гггг] 
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ДЪРЖАВА Движение с нетърговска цел на кучета, котки или 
порове към държава членка от територия или трета 
държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 576/2013 

II. Здравна информация II.а. Референтен номер на 
сертификата

II.б.

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар(1)/ветеринарният лекар, упълномощен от 
компетентния орган(1) на………………………………………………. (вписва се името на 
територията или третата държава), удостоверявам, че: 

 Предназначение/естество на пътуването, удостоверени от собственика: 

II.1. в приложената декларация(2) от собственика или физическото лице, което писмено е 
упълномощено от собственика да извършва от негово име движението на домашния 
любимец с нетърговска цел, потвърдена от доказателства(3), се заявява, че описаните в 
поле I.28 животни ще придружават собственика или физическото лице, което писмено е 
упълномощено от собственика да извършва от негово име движението с нетърговска 
цел на животните, в срок от най-много пет дни от неговото движение, и извършват 
движение, което не цели продажбата или прехвърлянето на собствеността върху тях, 

като за времето на движението с нетърговска цел отговорност за животното носи 

(1)или [собственикът;] 

(1)или [физическото лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва от 
негово име движението с нетърговска цел на животните;]  

(1)или [физическото лице, определено от наетия от собственика превозвач, за да извършва от 
негово име движението с нетърговска цел на животните;] 

Ча
ст 
II: 
Се
рт
иф
иц
ир
ан
е
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негово име движението с нетърговска цел на животните;] 
(1)или [II.2. броят на животните, описани в поле I.28, е не повече от пет;] 

(1)или [II.2. броят на животните, описани в поле I.28, е повече от пет, възрастта им е над шест 
месеца и ще вземат участие в състезания, изложби или спортни събития или в 
тренировка за такива мероприятия, а собственикът или физическото лице по точка II.1 
е представил доказателство(3), че животните са регистрирани 

(1)или [да участват в мероприятието;] 

(1)или [в сдружение, което организира такива мероприятия;] 

 Удостоверяване за ваксинация против бяс и тест за титруване на антитела срещу бяс: 

(1)или [II.3. животните, описани в поле I.28, са на възраст под 12 седмици и не им е правена 
ваксинация против бяс, или са на възраст между 12 и 16 седмици и им е правена 
ваксинация против бяс, но не са изминали най-малко 21 дни от извършването на 
първоначалната ваксинация против бяс в съответствие с изискванията за валидност, 
определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013(4), и 

II.3.1 територията или третата държава на произход на животните, посочени в поле 
I.1, е включена в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 
на Комисията, а държавата членка по местоназначение, посочена в поле I.5, е 
уведомила обществеността, че разрешава движението на такива животни в 
територията си, като те са придружени от 

(1)или [II.3.2 приложената декларация (5) на собственика или физическото лице по точка 
II.1, в която се заявява, че от раждането им до момента на движението с 
нетърговска цел животните не са имали контакт с диви животни от видове, 
възприемчиви към болестта бяс;] 

(1)или [II.3.2 майка си, от която те все още зависят, и може да бъде установено, че преди 
тяхното раждане тя е получила ваксинация против бяс, отговаряща на 
изискванията за валидност, установени в приложение III към Регламент (ЕС) 
№ 576/2013;]] 

(1)или/и [II.3. животните, описани в поле I.28, са били на възраст най-малко 12 седмици към момента 
на ваксинацията против бяс и са изминали най-малко 21 дни от извършването на 
първоначалната ваксинация против бяс(4) в съответствие с изискванията за валидност, 
определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 576/2013, а всяка последваща 
реваксинация е извършена в рамките на срока на валидност на предходната 
ваксинация(6); както и 

(1)или [II.3.1 животните, описани в поле I.28, идват от територия или трета държава, 
включена в списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 577/2013, или директно през територия или трета държава, включена в 
списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, или 
през територия или трета държава, различна от включените в списъка в 
приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 в съответствие с 
член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013(7), като данните за 
текущите ваксинации против бяс са посочени в таблицата по-долу;] 

(1)или [II.3.1 животните, описани в поле I.28, които пристигат или преминават по график 
транзитно през територия или трета държава, различни от включените в 
списъка в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, като 
тестa за титруване на антитела срещу бяс(8), извършен на кръвна проба, взета 
от ветеринарен лекар, упълномощен от компетентния орган, на датата, 
посочена в таблицата по-долу, не по-малко от 30 дни след предходната 
ваксинация и най-малко три месеца преди датата на издаване на настоящия 
сертификат, показва титър на антитела, равен или по-голям от 0,5 IU/ml(9), а 
всяка последваща реваксинация е извършена в рамките на срока на валидност 
на предходната ваксинация(6), като данните за текущата ваксинация против бяс 
и датата на вземането на пробата за теста на имунната реакция са посочени в 

ДЪРЖАВА Движение с нетърговска цел на кучета, котки или 
порове към държава членка от територия или трета 
държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 576/2013 

II. Здравна информация II.а. Референтен номер на 
сертификата

II.б.
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Транспондер или 
татуировка 

Дата на 
ваксинаци
ята [дд/мм/

гггг]

Наименов
ание и 

производи
тел на 

ваксината

Парти
ден 
номер

Валидност на 
ваксинацията

Дата на 
кръвната 
проба 

[дд/мм/гггг]

Буквено-
цифров код 

на 
животното

Дата на 
имплантира
не и/или 
прочитане(1

0) 

[дд/мм/гггг]

Подател 
[дд/
мм/
гггг]

Получа
тел 
[дд/
мм/
гггг]

]] 

 Удостоверяване за третиране против паразити: 

(1)или [II.4. кучетата, описани в поле I.28, са предназначени за държава членка, включена в 
приложението към Делегиран регламент (ЕС) № 2018/878 на Комисията, и са били 
третирани срещу паразита Echinococcus multilocularis, като данните за третирането, 
проведено от лекуващия ветеринарен лекар в съответствие с член 6 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 2018/772 на Комисията(11)(12)(13), се вписват в таблицата по-долу.] 

(1)или [II.4. кучетата, посочени в поле I.28, не са третирани против паразита Echinococcus 
multilocularis(11).]

Номер на 
транспондера 

или 
татуировката 
на кучето

Третиране против 
ехинококи Ветеринарен лекар, провел третирането

Наименовани
е и 

производител 
на продукта

Дата [дд/мм/гггг] и 
час на третирането 

[00:00]
Име с главни букви, печат и подпис

ДЪРЖАВА Движение с нетърговска цел на кучета, котки или 
порове към държава членка от територия или трета 
държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 576/2013 

II. Здравна информация II.а. Референтен номер на 
сертификата

II.б.
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]] 

Бележки 

а) Настоящият сертификат е предназначен за кучета (Canis lupus familiaris), котки (Felis silvestris 
catus) и порове (Mustela putorius furo). 

б) Настоящият сертификат е валиден за срок от 10 дни от датата на издаване от официалния 
ветеринарен лекар до датата на проверките на документите и проверките за идентичност на 
определения контролно-пропускателен граничен пункт за пътници (достъпен на интернет 
адрес http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).  

 В случай на транспортиране по море посоченият 10-дневен срок се удължава с допълнителен 
период, съответстващ на продължителността на пътуването по море.  
За целите на извършване на последващо движение в други държави членки, настоящият 
сертификат е валиден общо четири месеца, считано от датата на проверките на документите и 
проверките за идентичност, или до датата на изтичане на срока на валидност на ваксинацията 
против бяс, или докато престанат да се прилагат условията по отношение на животните на 
възраст под 16 седмици, посочени в точка II.3, в зависимост от това коя дата е по-ранна. Моля 
да се отбележи, че някои държави членки са заявили, че на тяхна територия не е разрешено 
движението на животни на възраст под 16 седмици, посочени в точка II.3. Можете да задавате 
въпроси на адрес http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Част I: 

Поле I.5: Получател: посочете държавата членка по първо местоназначение. 
Поле I.28: Система за идентификация: изберете едно от следните: транспондер или татуировка.  

 Идентификационен номер: посочете буквено-цифрения код на транспондера или татуировката. 

 Дата на раждане: както са посочени от собственика. 
Част II: 
(1) Да се остави според случая.  

(2) Декларацията по точка II.1 се прилага към сертификата, следва образеца и е в съответствие с 
допълнителните изисквания, установени в част 3 от приложение IV към Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 577/2013.  

(3) Доказателствата, посочени в точка II.1 (напр. бордна карта, самолетен билет) и в точка II. 2 
(напр. касова бележка за вход от мероприятието, доказателство за членство), се предават при 
поискване от компетентните органи, отговарящи за проверките, посочени в буква б) от 
бележките. 

(4) Всяка реваксинация трябва да се счита за първоначална ваксинация, ако не е направена в срока 
на валидност на предходната ваксинация. 

(5) Декларацията по точка II.3.2, приложена към сертификата, отговаря на изискванията за 
формата, оформлението и езика, установени в части 1 и 3 от приложение I към Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 577/2013. 

(6) Към сертификата се прилага заверено копие на данните за идентификацията и ваксинацията на 
съответните животни.  

(7) Третата опция е възможна, при условие че собственикът или физическото лице по точка II.1 
предостави декларация по искане на компетентните органи, отговарящи за проверките по 
буква б), че животните не са имали контакт с животни от видове, възприемчиви към болестта 
бяс, и са били вътре в транспортно средство или в границите на международно летище по 
време на транзитното преминаване през територия или трета държава, различна от изброените 
в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013. Посочената декларация 
отговаря на изискванията за формата, оформлението и езика, установени в части 2 и 3 от 

ДЪРЖАВА Движение с нетърговска цел на кучета, котки или 
порове към държава членка от територия или трета 
държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 576/2013 

II. Здравна информация II.а. Референтен номер на 
сертификата

II.б.
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“ 

Официален ветеринарен лекар/Упълномощен ветеринарен лекар 

 Име (с главни букви): Квалификация и длъжност: 

 Адрес 

 Телефон: 

 Дата: Подпис: 

 Печат:

Заверка от компетентния орган (не е необходима, когато сертификатът е подписан от официален 
ветеринарен лекар) 

 Име (с главни букви): Квалификация и длъжност: 

 Адрес 

 Телефон: 

 Дата: Подпис: 

 Печат:

Служител на контролно-пропускателния граничен пункт за пътници (при последващо движение в други 
държави членки)  

 Име (с главни букви): Длъжност: 

 Адрес 

 Телефон: 

 Електронна поща: 

 Дата на проверките на документите и идентичността: Подпис: Печат:

ДЪРЖАВА Движение с нетърговска цел на кучета, котки или 
порове към държава членка от територия или трета 
държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от 
Регламент (ЕС) № 576/2013 

II. Здравна информация II.а. Референтен номер на 
сертификата

II.б.
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