ПРАВИЛА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ (КУЧЕТА И
КОТКИ) С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ В ИНДИЯ
Според целта на внос на домашния любимец (смяна на местожителство, повторен внос
или временен престой), освен изброените документи по-долу в настоящата
информация, се изискват допълнителни документи удостоверяващи причината за
транспортиране. Моля, да се информирате предварително за тях.
Първата стъпка за внос на дом. любимец (куче или котка) в Индия е подаване на т. нар.
Формуляр за кандидатстване за получаване на удостоверение за възражение (т. 1) от
Службата за карантина и сертифициране на животни в Индия за внос на домашни
любимци. Формулярът е по образец и се подава минимум 7 дни преди отпътуване.
Формулярът се подава по ел. поща или физически от кандидата.
След разглеждане на изпратените формуляри в рамките на 1 работен ден се издава т.
нар. Предварително удостоверение - No Objection Certificate (NOC) (т. 3) от
съответното подразделение на карантина и сертифициране на животни (AQCS), заедно
с показателите, които трябва да бъдат изследвани при пристигане на животното, за
което също се издава документ (т. 4).
В случай че, всички документи са изрядни животните подлежат на преглед веднага
след пристигане. Служителят по карантината ще прегледа животното (животните)
следвайки формата за Физически преглед на домашни любимци при пристигане в
пристанището на влизане (т. 4) и документите. Решение за пристигане в пристанището
при влизане се издава според случая:
- Ако всичко е изрядно се издава финален Сертификат за окончателно
освобождаване от карантина за внос на домашни любимци - NOC (т. 6)
- Ако животното е с клинични признаци на заболявания ще бъдат поставени под
карантина в съответствие с AQCS (за 15 дни) и ще бъдат извършени
необходимите тестове (всички разходи са за сметка на собственика!)
Пакетът документи включва:
1. Формуляр за кандидатстване за получаване на удостоверение за възражение от
Службите за карантина и сертифициране на животни в Индия за внос на
домашни любимци – по образец, подава се от собственика;
2. Ветеринарен здравен сертификат за внос на домашни кучета/ котки в Индия – по
образец, попълва се и се издава от съответното териториално подразделение на
БАБХ;
3. Предварително удостоверение без възражения за внос на домашни любимци –
издава се от ветеринарните власти в Индия;
4. Формуляр за физически преглед на домашния любимец, издава се от
ветеринарните власти при пристигане в пристанището;
5. Формуляр за физически преглед на домашното (те) куче (та) или котка (и) по
време на карантинния период в AQCS (в случай на карантиниране) – издава се
от ветеринарните власти;
6. Сертификат за окончателно освобождаване от карантина за внос на домашни
любимци – издава се от ветеринарните власти;

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

