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Как да подготвите домашния си любимец за път?

Повечето редовни и някои нискотарифни авиокомпании позволяват
транспортирането на животни (особено кучета и котки). Желанието за превоз на
животно със самолет трябва да бъде заявено възможно най-скоро, по възможност
още при резервацията на самолетен билет . Можете да направите такава заявка като
се свържете с наш консултант на телефон +359 2 907 97 49.
1. Документи и други изисквания
В Европейския съюз се прилагат единни правила за превоз на животни. Преди да
предприемете пътуване, уверете се, че Вашият домашен любимец има необходимите
документи и отговаря на всички изисквания за превоз:
- Микрочип: животните се идентифицират чрез електронна идентификация,
посредством поставен микрочип – подкожен имплант, търбушен болус или
електронна ушна марка.
- Ваксини: превозваните животни трябва задължително да бъдат ваксинирани против
бяс (за Финландия + третиране против тения).
- Паспорт: При всяко движение в рамките на общността, домашните любимци трябва
да имат паспорт по образец (Приложение I на Решение (ЕО) № 2003/803), в който се
вписват изискванията на приемащата държава-членка. Паспортът трябва да
удостовери валидността на ваксинациите.
Забележка!
Всяка държава може да определя индивидуално условията за внасяне на животни на
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територията си, така че преди да отпътувате, погледнете нормативната уредба на
съответната държава. Обикновено тази информация може да бъде намерена на
интернет страниците на съответните ветеринарни власти.

Пътуване до Великобритания, Ирландия, Финландия и Малта: В допълнение към
споменатите изисквания, кучета трябва да минат профилактика срещу глисти
(Echinococcus multilocularis), направена не по-рано от 120 и не по-късно от 24 часа
преди датата на пътуване.

2. Проверка на условията за превоз и заявка
Информация за условията за превоз на животни на конкретна авиокомпания можете
да получите от наш консултант или в общите условия на авиокомпанията. Проверете
дали превозвачът, с който ще пътувате позволява транспортирането на животни и
какви специфични условия прилага. При пътуване със самолет е необходимо
животното да бъде превозвано в подходяща клетка или контейнер. Броят на
транспотираните животни също е ограничен. Необходимо е авиокомпанията да бъде
информирана за намерението Ви да превозвате животно възможно най-скоро, по
възможност още по време на резервацията на билет, тъй като за разрешение се
изисква определено време. Авиокомпанията има право да откаже превоз на
животно.
3. Подготовка на животното за полет
Обикновено малките животинки пътуват на борда в специални клетки, чието общо
тегло, заедно с животното, не трябва да надвишава 6-8 кг (в зависимост от
авиокомпанията). Размерът на клетката също е ограничен, но трябва да има
достатъчно пространство, в което животното свободно да се изправя и обръща.
Клетките трябва да са плътно затворени, така че животното да не може да излезе, но
същевременно трябва да позволяват приток на свеж въздух. Обикновено
авиокомпаниите позволяват по едно животно на пътник. Клетката не може да бъде
поставяна на пътническите седалки, дори и пътникът да е закупил допълнително
място. Забранено е изкарването на животинката от клетката по време на полет.
Съветваме Ви да закупите клетката предварително и да свикнете животинката си с
него, за да не се стресира.

Кучета-водачи
Всички авиокомпании, независимо редовни или нискотарифни, позволяват
превозването на кучета-водачи на незрящи пътници. Възможно е да има изключения
по определени маршрути. За да се запознаете с условията за превоз на животни на
конкретна авиокомпания, свържете се с наш консултант. Превозът на кучета-водачи е
безплатен, но също е добре авиокомпанията да бъде информирана за това възможно
най-скоро. Кучето трябва да притежава всички необходими документи.

Вижте още:
Куче-водач на борда на самолета
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