
ПРАВИЛА ПРИ ВНОС НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА И КОТКИ/ В ИНДИЯ  
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Политиката за внос на домашни любимци (кучета/котки) е "ограничена" и вносът се разрешава 

само с разрешение от Индия (DGFT). Вносът на домашни любимци е разрешен само за 

следните конкретни цели: 

i. Кучета, внесени от организации за проучвания (R&D) с цел провеждане на изследвания с 

препоръка на CPCSEA 

ii. За нуждите на вътрешната сигурност от силите на полицията и отбраната  

 

iii. Домашно куче като терапевтично животно/куче за емоционална подкрепа при представяне 

на медицинско свидетелство, заедно с предписание за лечение на заявителя и сертификат, че 

кучето е за емоционална подкрепа. Въпреки това на връщане от Индия заявителят трябва да 

вземе обратно кучето със себе си и следва да представи: 

a. Необходимо доказателство (копие на двупосочен самолетен билет и разписка за жив товар), 

което трябва да бъде изпратено онлайн заедно със заявката за кандидатстване 

b. Местен адрес с доказателство за самоличност на местния домакин/роднина/семейство, 

който трябва да подаде гаранция, че в случай че кандидатът не успее да вземе обратно 

домашния любимец, той/тя носи отговорност по Закона за външна търговия (Развитие и 

Регулация) от 1992 г. със съответните изменения. Освен това домакинът/роднината също 

трябва да подаде гаранция, че компетентният орган, откъдето е издаден лицензът, е 

информиран, със съответното доказателство, че домашният любимец ще бъде върнат обратно. 

iv. Кучета, които са били със заявителя за значителен период от време (най-малко 2 години 

към момента на подаване на заявлението) като „домашен любимец“ могат да бъдат допуснати 

за внос при спазване на други условия, като доказателството, че „домашният любимец“ е бил 

при заявителя за горепосоченото време/продължителност/кандидатът се премества в Индия 

след 2 години непрекъснат престой в чужбина и т.н. 

v. Забранено е внасянето на кучета за комерсиални цели като разплод/като подарък или други 

цели. 

vi. Не се допускат новородени кученца 

vii. Вносът на домашни любимци е разрешен без необходимост от одобрение за лица, 

преместващи постоянното си местожителство в Индия. (Правила за митническия багаж). 

http://awbi.org/awbipdf/customs_circular.pdf 

Правила за транспортиране на домашни любимци (кучета и котки) с нетърговска цел  

 

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. 

http://awbi.org/awbipdf/customs_circular.pdf


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; 

 

Често задавани въпроси   

Въпрос. Каква е политиката за внос на домашни любимци? 

Отговор: Вносът на живи животни, включително котка/куче/заек, е ограничен в Индия. 

Принципно вносът на домашни любимци е разрешен без необходимост от одобрение за лица, 

преместващи постоянното си местожителство в Индия. (Правила за митническия багаж). 

Останалите трябва да кандидатстват за разрешение за внос. 

Въпрос. Каква е процедурата за внос на домашни любимци? 



Отговор. Вносът на домашни любимци (кучета/котки) е ограничен и разрешен само с 

разрешение от DGFT. Вносът на домашни любимци е разрешен само за следните конкретни 

цели: 

i. Кучета, внесени от организации за проучвания (R&D) с цел провеждане на изследвания с 

препоръка на CPCSEA  

ii. За нуждите на вътрешната сигурност от силите на полицията и отбраната  

iii. Домашно куче като терапевтично животно/куче за емоционална подкрепа при представяне 

на медицинско свидетелство на кандидата и сертификат, че кучето е за емоционална подкрепа.  

iv. Кучета, които са били със заявителя за значителен период от време (най-малко 2 години) 

като домашен любимец, могат да се считат за предмет на други условия, като доказателство 

за пребиваване на куче при кандидата и че кандидатът прехвърля местожителството си в 

Индия след 2 години непрекъснато престой в чужбина и т.н.,  

Не се допускат кучета за търговски цели като за разплод и други цели. Не се допускат 

новородени кученца на възраст под 7 месеца 

Въпрос: Разрешен ли е вносът на домашни любимци за кратък период от време 

Отговор: Вносът на котки/кучета/зайци за кратко време (като туризъм) принципно не е 

разрешен/позволен. Въпреки това, случаите се разглеждат поотделно и разрешение се дава в 

редки случаи въз основа на обосновка, заедно с подкрепящи документи. Вносът на домашни 

любимци за кратко време е разрешен при следните условия:  

i. Ако домашният любимец е нужен по медицински причини на кандидата, т.е. като 

терапевтично животно/куче за емоционална подкрепа. Кандидатът трябва да представи 

медицинско свидетелство, заедно с предписание за лечение за определен период и сертификат, 

че кучето е за емоционална подкрепа. 

ii. Кандидатът ще трябва да вземе обратно домашния любимец със себе си при завръщането 

си от Индия и да представи необходимо доказателство (копие на билет за полет за връщане на 

кандидата (и домашни любимци) и разписка за жив товар), което да бъде представено в офиса 

на DGFT (HQ)/RA, откъдето е издаден лицензът. 

iii. Кандидатът трябва да представи местен адрес с доказателство за самоличност на местния 

домакин/роднина, който трябва да подаде гаранция, че в случай че кандидатът не успее да 

вземе обратно домашния любимец, той/тя носи отговорност по силата на Закона за Външна 

търговия (Развитие и Регулация) от 1992 г. със съответните изменения. Освен това 

домакинът/роднината също трябва да подаде гаранция, че компетентния орган, където е 

издаден лицензът, е информиран, със съответното доказателство, че домашният любимец ще 

бъде върнат обратно. 

iv. Заявителят трябва да гарантира, че компетентният орган, където е издаден лицензът, е 

информиран за връщането на домашния любимец с доказателства, в противен случай ще бъде 

предприето действие срещу местния контакт след датата на връщане, посочена от заявителя в 

заявлението. 

Въпрос. Каква е процедурата за внос на домашни любимци? 



Отговор: Заявление за издаване на Разрешение за внос на домашен любимец може да се 

направи онлайн чрез попълване на формуляр 2M (ANF 2M) заедно с документите към него. 

Връзката за онлайн заявление е https://dgft.gov.in -> Услуги -> Система за управление на внос 

-> Разрешение за внос на ограничени артикули -> Кандидатствайте за ново разрешение.  

Подробности може да видите и в Търговско съобщение № 47/2020-21 от 23.03.2021 г. на 

следния линк  

Преди да подаде заявлението, кандидатът трябва да прикачи онлайн паспорта и сертификата 

за ваксинация на домашния любимец. 

Въпрос. Има ли нужда от код на вносител/износител (IEC), при кандидатстване за внос 

на домашни любимци? 

Отговор: Можете да използвате свой собствен код на вносител/износител (IEC), ако вече 

имате такъв. Като алтернатива можете да използвате постоянния IEC № IIHIE0153E  

Въпрос: Каква е процедурата за одобрение? 

Отговор: След получаване на заявлението, то се препраща до Департамента по 

Животновъдство, млечна индустрия и рибарство за коментари/NOC. Ако този департамент 

издаде NOC, случаят ще бъде разгледан на среща на междуведомствена комисия, наречена 

Exim Facilitation Committee (EFC). Заседанията на EFC се провеждат веднъж месечно. Ако 

случаят бъде разгледан и одобрен от комисията, лицензът за внос/разрешение за внос на 

домашни любимци се издава директно от DGFT(HQ). С този лиценз кандидатът трябва да се 

обърне към AQCS. 

Въпрос: Какви са съответните нотификации и съобщения в тази връзка? 

 DGFT Notification No. 3/2015-2020 dated 25th April 2016  

 Customs Circular.25/2013-Customs dated 1st July 2013  

 Customs Circular 15/2013-Customs dated 8th April 2013  

 Customs Circular 94/2002-Customs dated 23rd December 2002 

https://www.dgft.gov.in/CP/
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/059072b1-7509-4b6a-8032-ea46a5fb604b/TN%2047%20dt%2023-03-2021.pdf
https://content.dgft.gov.in/Website/Notification_No.3_(English).pdf
https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2013/circ25-2013-cs
https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2013/circ15-2013-cs
https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2002/94-2002-cus

