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4741/1220 
JANUARY 2021 

 

Special care animal declaration/ Декларация за специални грижи за 
животните 
 

Section A: General information/ Раздел A: Обща информация 
For an importer bringing a cat or dog with special care requirements into Australia. Information provided on this 
declaration will help Australian quarantine staff care for animals with special care requirements undergoing post-
entry quarantine isolation in Australia./ За вносител, внасящ котка или куче със специални изисквания за грижи 
в Австралия. Информацията, предоставена в тази декларация, ще помогне на австралийските служители за 
карантина да се грижат за животни със специални изисквания за грижи, подложени на изолация под 
карантина след влизане в Австралия. 

This form must be completed and signed by:/ Този формуляр трябва да бъде попълнен и 
подписан от: 

• the person in charge of the animal (importer, as listed on the import permit) and/лицето, което 
отговаря за животното (вносител, както е посочено в разрешителното за внос) и 

• the government-approved veterinarian preparing the animal for import into 
Australia/одобрения от правителството ветеринарен лекар, който подготвя животното за 
внос в Австралия. 
Do not complete this form if your animal does not comply with all conditions of his/her import 
permit. Animals are ineligible for import if they will be more than 30 days pregnant at the time of 
import./ Не попълвайте този формуляр, ако вашето животно не отговаря на всички условия 
на неговото/нейното разрешение за внос. Животните не се допускат за внос, ако са 
бременни повече от 30 дни към момента на вноса. 

Ensure that you understand your responsibilities as the:/ Уверете се, че разбирате своите отговорности 
като: 

 person in charge of the animal/ лице, което отговаря за животното 
 government-approved veterinarian./ ветеринарен лекар, одобрен от правителството* 

Read Cats and dogs travelling to Australia with special care requirements and the 

relevant step-by-step guide for importing cats and dogs into Australia. 

Прочетете Котки и кучета, пътуващи до Австралия с изисквания за специални 

грижи (Cats and dogs travelling to Australia with special care requirements) и 

съответното ръководство стъпка по стъпка за внос на котки и кучета в Австралия 

 

To complete this Electronically/ Електронно 
Declaration You need the latest version of Adobe Acrobat Reader to save changes to this form on 

За попълване на   your computer or device. Download the Adobe Acrobat Reader mobile app for your 

тази декларация  smartphone or tablet. 

    Нуждаете се от най-новата версия на Adobe Acrobat Reader, за да запазите 

промените в този формуляр на вашия компютър или устройство. Изтеглете мобилното 

приложение Adobe Acrobat Reader на вашия смартфон или таблет. 

 

Electronic or digital signatures will be accepted. 

 Ще се приемат електронни или цифрови подписи. 

 

Manually/ Ръчно 

Use black or blue pen/  Използвайте черна или синя писалка 

Print in BLOCK LETTERS / Попълнете с ГЛАВНИ БУКВИ 

 

Australian Government 

Правителство на Австралия 

Department of Agriculture, Water and the 

Environment 

Департамент по земеделие, води и 

околна среда 

Purpose of this 
declaration/ 
Предназначение 
на декларацията 

Before completing 
this declaration/  
Преди попълване 
на декларацията 

https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/quarantine-facilities-and-fees/post-entry-quarantine-facilities%23who-is-the-person-in-charge-of-the-animal-and-what-are-their-responsibilities
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/quarantine-facilities-and-fees/post-entry-quarantine-facilities#who-is-the-person-in-charge-of-the-animal-and-what-are-their-responsibilities
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-step-guides
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/step-by-step-guides
https://get.adobe.com/reader/
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

Scan the document/ Сканирайте документа 

 

To submit the The importer must upload the completed form to the animal's Post Entry Biosecurity 

declaration System reservation. 

За подаване на   Вносителят трябва да качи попълнения формуляр в резервацията в 
декларацията    Системата за биосигурност след влизане на животното. 
    Ensure that the information contained in this declaration is current at the time of the 
    animal's arrival in Australia. 

Уверете се, че информацията, съдържаща се в тази декларация, е актуална към 
момента на пристигането на животното в Австралия.  

https://online.agriculture.gov.au/webcenter/portal/peq?_adf.ctrl-state=143nbd47ur_4&_afrLoop=3276533007791631#%40%3F_afrLoop%3D3276533007791631%26_adf.ctrl-state%3D15auic32s0_4
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

Section B: Person in charge of the animal (importer)/  

Раздел Б: Лице, отговарящо за животното (вносител) 

 

2 Have you asked an authorised agent to act on your behalf while your animal is in Australian post-entry quarantine?/ 

Помолили ли сте упълномощен агент да действа от Ваше име, докато животното Ви е в австралийски 

карантинен център след влизане? 

No / Не 

Yes/ Да 

3 Australian emergency contact details for importer or nominated authorised agent (if same as question 1, insert 

AS ABOVE)/ Австралийски данни за контакт при спешни случаи за вносител или упълномощен агент 

(ако е същото като въпрос 1, въведете КАКТО ПО-ГОРЕ) 

Contact details must be valid for the entire post-entry quarantine isolation period. These details will be used in the event of a 
veterinary emergency./ Данните за контакт трябва да са валидни за целия период на изолация след влизане под 
карантина. Тези данни ще бъдат използвани в случай на спешна ветеринарна ситуация. 

 

 

Section C: Animal details/ Раздел В: Детайли за животното 
To be completed by the importer named in section B./ Попълва се от вносителя, посочен в раздел Б. 

4 Species (dog or cat)/ Видове (куче или котка) 
5 Name of animal/ Име на животното 
6 Age (in years/months)/ Възраст (в години/месеци) 
7 Breed/ Порода 
8 Will the animal be pregnant at the time of import into Australia?/ Ще бъде ли бременно животното към момента на 

внос в Австралия? 

No / Не     □    Go to question 10/ Преминете на въпрос 10 

Yes/ Да    □     Go to question 9/ Преминете на въпрос 9 
 

9 Will the animal be more than 30 days pregnant at time of import into Australia?/ Ще бъде ли животното бременно от        
повече от 30 дни по време на вноса в Австралия? 

No / Не     □    Go to question 10/ Преминете на въпрос 10 

Yes/ Да    □     Do not complete this form. The animal is not eligible for import into Australia./ Не попълвайте този формуляр. Животното не 

отговаря на условията за внос в Австралия. 

1 Importer/ 1 Вносител 

Title/ Длъжност Given name(s)/ Име Family name/ Фамилия 
     

 
Email/ Имейл 

   

 

 
Australian phone number/ Тел. Номер в Австралия 

   

Title/ Длъжност Given name(s)/ Име Family name/ Фамилия 
     

 
Email/ Имейл 

    
Australian phone number/  Тел. Номер в Австралия 
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

10 Microchip number/ Номер на микрочип 

Must be 9, 10 or 15 digits, ISO compatible and not start with the prefix '999'/ Трябва да съдържа 9, 10 или 15 цифри, да е ISO 
съвместим и да не започва с префикса „999“. 

11 Import permit number/ Номер на разрешението за внос 

12 Post-entry quarantine reservation number (PRN )/ Номер на резервация за карантина след влизане (PRN) 

Section D: Declaration of person in charge of the animal/  

Раздел Г: Декларация на лицето, отговарящо за животното 
To be completed by the importer named in section B./ Попълва се от вносителя, посочен в раздел Б. 

I declare that the information I have provided is true and correct. I understand that it is a criminal offence under the Criminal Code Act 1995 

to knowingly give false or misleading information to a Commonwealth officer exercising powers under Commonwealth law. This offence 

carries a maximum penalty of 12 months' imprisonment./ Декларирам, че предоставената от мен информация е вярна и точна. 

Разбирам, че е престъпление съгласно Наказателния кодекс от 1995 г. съзнателното даване на невярна или подвеждаща 

информация на служител на Австралийската общност, упражняващ правомощия съгласно законодателството на Австралийската 

общност. 

If I have nominated an authorised agent in section B, I declare that I have given them permission to:/ Ако в раздел Б съм посочил 

упълномощен представител, декларирам, че съм дал разрешение да: 

• receive information about the animal identified in section C/ получава информация за животното, идентифицирано в раздел В 

• authorise private veterinary treatment if required./ да разреши ветеринарно лечение от частен ветеринарен лекар, ако е 

необходимо. 

I have informed the authorised agent about their responsibilities and functions. I understand that I am responsible for all costs associated 

with private veterinary treatment./ Информирах упълномощения агент за неговите отговорности и функции. Разбирам, че съм 

отговорен за всички разходи, свързани с частното ветеринарно лечение. 

I have read and understood the privacy notice and Privacy Policy/ Прочетох и разбрах известието за поверителност и Политиката за 

поверителност.  

Signature (type or sign your name)/ Date (dd/mm/yyyy) 

Подпис (напишете или подпишете името си) Дата (дд/мм/гггг) 

Full name / Трите имена 

 
 
Section E: Government-approved veterinarian 
Раздел Д: Одобрен от правителството ветеринарен лекар 
To be completed by the government-approved veterinarian preparing the animal for import into Australia./ Попълва се от одобрен от 

правителството ветеринарен лекар, който подготвя животното за внос в Австралия. 
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

12  Government-approved veterinarian/ Одобрен от правителството ветеринарен лекар 

Title/Длъжност Given name(s)/ Име Family name/ Фамилия 

Email/ Имейл 

 

13 Name of veterinary practice/ Име на ветеринарната практика 

14 Address of veterinary practice/ Адрес на ветеринарната практика 

Street address/ Пощенски адрес 

Suburb/town/city / Предградие/град State/territory/ Postcode/ Пощенски код 

 Щат/област 

   
 
Country/ Държава Email/ Email 

 
Section F: Special care requirements/ Раздел Е: Изисквания за специални 
грижи  
To be completed by the government-approved veterinarian listed in section E./Попълва се от одобрения от правителството 
ветеринарен лекар, посочен в раздел Д. 

15 List current diagnoses and special care requirements (attach more pages if necessary)/ Избройте текущите 

диагнози и изискванията за специални грижи (прикачете още страници, ако е необходимо) 

..................................................................................................................................................... 

16 Will the animal named in section C require medication during the quarantine period?/ Животното, посочено в раздел 

В, ще изисква ли лекарства по време на периода на карантина? 

No/ Не     □    Go to question 19/ Преминете към въпрос 19 

Yes/ Да    □   Go to question 17/ Преминете към въпрос 17 

17 Does this animal's medication dosing schedule fall between the daytime hours of 08:00 and 16:00?/ Дали графикът за 
дозиране на лекарства за това животно попада между 08:00 и 16:00 часа през деня? 

No/ Не     □     If the animal's medication dosing schedule cannot be accommodated within these hours, 
its special care requirements cannot be met in quarantine./ Ако схемата за дозиране на лекарствата на животното не може да 

бъде изпълнена в рамките на тези часове, изискванията за специални грижи не могат да бъдат изпълнени в карантина. 

Yes/ Да    □   Go to question 18/ Преминете към въпрос 18 
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

18 List current medications (attach more pages if necessary)/ Избройте текущите лекарства (прикачете още страници, ако 
е необходимо) 

 

19 Does this animal require a medically prescribed diet?/ Изисква ли животното предписана от лекар диета? 

No/ Не     □     Go to section G/ Преминете към Раздел Ж  

Yes/ Да    □   Go to question 20/ Преминете към въпрос 20 

20 Details of medically prescribed diet/ Подробности за предписаната от лекар диета 

List the type of diet and quantities to be fed. See special diets./ Избройте вида на диетата и количествата, които трябва да се 
дават на хранене. Вижте специални диети. 

 

21 Is the animal healthy and fit to undertake the journey to Australian territory and undergo quarantine?/ Здраво ли е 

животното и годно ли е да предприеме пътуването до австралийска територия и да премине под карантина? 

No/ Не     □     The animal does not comply with Australia's import conditions. / Животното не отговаря на условията за внос в 

Австралия. 

Yes/ Да    □   Go to section G/ Преминете към Раздел Ж 

Section G: Declaration of government-approved veterinarian/  

Раздел Ж: Декларация на одобрен от правителството ветеринарен лекар 

To be completed by the government-approved veterinarian named in section E./ Попълва се от одобрения от правителството 

ветеринарен лекар, посочен в раздел Д. 

I declare that:/ декларирам, че: 
• I have read and considered the general advice provided on the Cats and dogs travelling to Australia with special care requirements web 
page./  Прочетох и разгледах общите съвети, предоставени на уеб страницата Котки и кучета, пътуващи до Австралия с 
изисквания за специални грижи (Cats and dogs travelling to Australia with special care requirements). 

• I have examined the animal identified in section C of this form, reviewed the animal's medical history and considered all relevant risks 
relating to the animal's conditions and health status in the context of international travel and quarantine./  Прегледах животното, 
идентифицирано в раздел В на този формуляр, прегледах медицинската история на животното и разгледах всички съответни 
рискове, свързани със състоянието и здравето на животното в контекста на международно пътуване и карантина. 
• I have discussed the relevant risks with the person in charge of the animal, and the person in charge understands the risks. I have read 
and understood the privacy notice and Privacy Policy./  Обсъдих съответните рискове с лицето, което отговаря за животното, и 
отговорното лице разбира рисковете. Прочетох и разбрах известието за поверителност и Политиката за поверителност. 
 
 

Medication active ingredient and 
product name/  Активна 
съставка на лекарството и име 
на продукта 

Dose/ Дозировка Route of administration/  Път на 
администриране 

Time medication due/  
Време за медикаменти 

    

    

    

    

Type of diet/  Вид на диетата Quantity/ Количество Frequency/ Честота Feeding times/ Часове 
на хранене 

    

    

    

    

file:///C:/Users/Neilson%20Sarah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WAOTJU29/agriculture.gov.au/special-care-cats-dogs
file:///C:/Users/Neilson%20Sarah/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WAOTJU29/agriculture.gov.au/special-care-cats-dogs
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Form identification number/ Идентификационен номер на формуляра 4741/1220 

Signature (type or sign your name) Date (dd/mm/yyyy) 

Подпис (напишете или подпишете името си) Дата (дд/мм/гггг) 

Full name/ Трите имена 
 

Section H: Privacy notice/ Раздел З: Съобщение за поверителност 

'Personal information' means information or an opinion about an identified individual, or an individual who is reasonably identifiable. 

'Sensitive information' is a subset of personal information and includes any information or opinion about an individual's racial or ethnic 

origin, political opinion or association, religious beliefs or affiliations, philosophical beliefs, sexual preference or practices, trade or 

professional associations and memberships, union membership, criminal record, health or genetic information and biometric information 

or templates./ „Лична информация“ означава информация или мнение за идентифицирано лице или физическо лице. 

„Чувствителна информация“ е подгрупа от лична информация и включва всяка информация или мнение относно расовия или 

етнически произход на дадено лице, политически възгледи или асоциации, религиозни убеждения или принадлежности, 

философски убеждения, сексуални предпочитания или практики, търговски или професионални асоциации и членство, 

членство в съюз, криминално досие, здравна или генетична информация и биометрична информация или шаблони. 

Personal information is collected under the Biosecurity Act 2015 is defined as 'protected information'. 

By completing and submitting this form you consent to the collection of all protected information contained in this form. 

Личната информация, която се събира съгласно Закона за биологична сигурност от 2015 г., се определя като „защитена 

информация“. С попълването и изпращането на този формуляр вие се съгласявате със събирането на цялата защитена 

информация, съдържаща се в този формуляр. 

The Department of Agriculture, Water and the Environment collects protected information, including personal and sensitive information, 

in relation to this declaration as required under the Biosecurity Act for the purposes of dealing with an application to bring or import goods 

into Australia and related purposes./ Департаментът по земеделие, води и околна среда събира защитена информация, 

включително лична и чувствителна информация, във връзка с тази декларация, както се изисква съгласно Закона за биологична 

сигурност, за целите на разглеждане на заявление за внасяне или внос на стоки в Австралия и свързани цели. 

The department may disclose the protected information requested in this form to Australian, state or territory government agencies, or 

other persons or organisations where necessary for the purposes described, provided the disclosure is consistent with relevant laws, 

particularly the Biosecurity Act and the Privacy Act 1988./ Департаментът може да разкрие защитената информация, поискана в 

този формуляр, на австралийски, държавни или териториални правителствени агенции или други лица или организации, когато 

е необходимо за описаните цели, при условие че разкриването е в съответствие със съответните закони, по-специално Закона 

за биосигурността и Закона за лични данни от 1988 г.  

Protected information collected by the department will only be used or disclosed as authorised under the Biosecurity Act and the Privacy 

Act. The protected information in this form will be used and stored in accordance with Australian Privacy Principles./ Защитената 

информация, събрана от департамента, ще бъде използвана или разкривана само в съответствие със Закона за биологична 

сигурност и Закона за лични данни. Защитената информация в този формуляр ще бъде използвана и съхранявана в съответствие 

с австралийските принципи за защита на лични данни. 

See the department's Privacy Policy to learn more about accessing or correcting personal information or making a complaint. Alternatively, 

telephone the department on +61 2 6272 3933./ Вижте Политика за защита на лични данни, за да научите повече за достъпа или 

коригирането на лична информация или за подаване на жалба. Друга възможност е да се обадите на департамента  на телефон     

+61 2 6272 3933. 

 

*ветеринарен лекар, одобрен от правителството – в случая това е частно практикуващ (регистриран) ветеринарен лекар 

https://www.awe.gov.au/about/commitment/privacy
https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs/frequently-asked-questions/glossary-for-cat-and-dog-import-permit-applications

