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НЕОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДРУГИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

САНИТАРНО И ФИТОСАНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ В РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ 

 

За да се гарантира, че всички кучета и котки, които се внасят в страната, имат необходимите документи и отговарят на изискванията преди 

влизането им, се издават следните разяснителни насоки към Административна заповед № 9: 

 

 А. ОБХВАТ 

 

Този циркулярен меморандум изброява необходимите документални изисквания, както и други важни процедури, необходими  за подаване 

на заявление за санитарно и фитосанитарно разрешително за внос (SPSIC) на кучета и котки, в съответствие с раздел III (A) (2) от DA AO № 

9, с. 2010 г. 

 

 B. ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САНИТАРНО И ФИТОСАНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВНОС ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ 

УСЛУГИ ИНТЕРКОМЕРС (INS) 

 

Както е предвидено в раздел III от DA AO № 9, с. 2010 г., всеки акредитиран вносител, който желае да внесе някои от продуктите, изброени 

в раздел II от него (с изключение на раздел U.A.10), трябва да получи санитарно и фитосанитарно разрешително за внос. Същият раздел 

предвижда, че съответният формуляр за кандидатстване може да бъде получен от и подаден до съответните агенции или подаден по 

електронен път чрез всеки доставчик на услуги, упълномощен от Департамента по земеделие. 

 

В случай на стоки под юрисдикцията на Бюрото по животновъдство на Република Филипини, заявленията за санитарно и фитосанитарно 

разрешително за внос се подават от заявителя-клиент ON-LINE в InterCommerce Network Services (INS), оторизиран доставчик на услуги, 

чрез уебсайта му на https://www.intercommerce.com.ph/registrationbai.asp. 

 

C. ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА САНИТАРНО И ФИТОСАНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 

ВНОС НА КУЧЕТА И КОТКИ 

 

Както е предвидено в раздел III.A.2 от DA AO № 9, с. 2010 г., кандидатът-клиент за санитарно и фитосанитарно разрешително за внос трябва 

да предостави следните документи, а именно:  

 

1. Проформа фактура, ако е приложимо; 

2. Нотариално заверена декларация за намерения (NAOU), която да бъде включена в процеса на акредитация; 

3. Официална разписка (за ръчно кандидатстване); и 

4. Други специфични изисквания за стоките, включително разрешителни/разрешения от други заинтересовани агенции. 

 

C.l. За филипински/местни вносители, NAOU, както е посочено в позиция № 2 от предходния параграф включва следните данни:  

 

А. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ 

Име на вносителя, адрес, издаден BIR документ за идентификация с данъчен идентификационен номер (TIN) на 

клиента-кандидат и сайт за карантина на домашни любимци 

 

B. ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ 

Лични данни за субекта куче/кучета и/или котка/котки (информацията трябва да включва - вид, порода, пол, цвят, възраст, 

име на собственик / износител от страната на произход, адрес на износителя) 

Доказателство за НОМЕР НА МИКРОЧИП на кучето/кучетата и/или котката/котките (трябва да бъдат вградени в кожата на 

кучето/кучетата и/или котката/котките) 

ЗАПИСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ и ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ (Оригинал или заверено копие) на куче/кучета и/или котка/котки 

(СНИМКА на първа страница и вътрешна страница с актуализирана ваксинация и обезпаразитяване на субекта куче/кучета 

и/или котка/котки 

Паспорт за домашни любимци (лични данни на кучето/кучетата и/или котката/котките), ако е приложимо 

 

C.2. За чуждестранните вносители се подават всички горепосочени изисквания с изключение на NAOU. Вместо NAOU, 

чуждестранният вносител представя/качва изпълнено „Ангажимент за чуждестранни вносители“2, заедно със сканираното 

копие на неговия/нейния ПАСПОРТ. 

 

За собствениците на домашни любимци (еднократни вносители и/или чуждестранни вносители), документални доказателства за 

гореспоменатите изисквания, посочени в C.1.В, се включват като приложения към NAOU или Ангажимент за чуждестранни вносители, в 

зависимост от случая. Горепосочените документи ще бъдат качени на уебсайта на INS в заявлението за санитарно и фитосанитарно 

разрешително за внос. За допълнителни насоки, моля вижте Приложения А и C от настоящия циркулярен меморандум. 

 

 

 
 

1 Вижте Приложение "А" за Еднократен внос или приложение "B" за Търговски внос. 
2 Вижте Приложение „С“ 
 
 
 

 

 

За Търговските вносители пълният набор от изисквания, които трябва да бъдат приложени към NAOU, са дадени в приложение В към 

настоящия циркулярен меморандум. Удостоверение за акредитация като вносител на живи животни, ще бъде предоставено на вносителя 

след попълване на документите, както е написано в Приложение В, т. 2. 

 

https://www.intercommerce.com.ph/registrationbai.asp
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D. ДРУГИ ВАЖНИ МОМЕНТИ В ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА САНИТАРНО И ФИТОСАНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО 

ЗА ВНОС 

 

D.1 60-ДНЕВНА ВАЛИДНОСТ НА ОДОБРЕНОТО САНИТАРНО И ФИТОСАНИТАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 

ВНОС 

 

Клиентът-кандидат е отговорен за проследяването на състоянието и отпечатването на одобреното санитарно и фитосанитарно разрешително 

за внос чрез достъп до неговия/нейния акаунт. От издаването му санитарното и фитосанитарно разрешително за внос е валидно в 

продължение на шестдесет дни за живи животни. Ако срокът на валидност на санитарното и фитосанитарно разрешително за внос вече е 

изтекъл, вносителят трябва да кандидатства за ново санитарно и фитосанитарно разрешително за внос чрез уебсайта на INS. (Раздел III.F.5 

от DA AO No. 9, s. 2010) 
  

D.2 ПОЛИТИКА ЗА ЕДНОКРАТЕН ВНОС И НЕПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ 

 

Одобреното санитарно и фитосанитарно разрешително за внос е валидно за една пратка и не може да се прехвърля на други лица. (Раздел 

III.H от DA AO No. 9, s. 2010). 

 

D.3 ИМЕТО НА ВНОСИТЕЛЯ В РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ВНОС ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪЩОТО КАТО ИМЕТО В 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ/ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВНИЯ СЕРТИФИКАТ 

 

Името на вносителя в разрешителното трябва да бъде същото като името, записано в международния ветеринарен 

сертификат/ветеринарно-здравен сертификат (IVC / VHC), издаден от ветеринарните власти на страната износител. 

 

D.4 ПОЛИТИКА ЗА ЕДНОКРАТНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЕДНОКРАТЕН МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРЕН 

СЕРТИФИКАТ / ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ(IVC/VHC) 

 

Заявлението трябва да следва политиката ЕДНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЕДИН IVC/VHC. Данните за кучето(та)/ котката(и), посочени в едно 

разрешително, трябва да се съдържат в един IVC/VHC, издаден от ветеринарните власти на страните износителки. 

 

D.5. КАРАНТИННА ПРОВЕРКА НА МЯСТО 

 

Any SPSIC application of 4 dogs/cats and above must undergo quarantine site inspection supervised by officials of the Bureau of Animal 

Industry as cited in BAI Memorandum Circular 5, s. 2018. Further, a letter request for intent and quarantine site inspection must be submitted 

to nvqsd@bai.gov.ph with a subject "Surname_Pets_Quarantine Site Inspection" 

Всяко заявление за разрешително за внос на 4 и повече кучета/котки води до задължителна карантинна проверка на място, контролирана от 

служители на Бюрото по животновъдство (BAI), посочено в циркулярен меморандум 5, серия 2018 на BAI. Освен това писмо-заявление за 

намерения и онлайн карантинна проверка трябва да бъде изпратено на nvqsd@bai.gov.ph като в  „относно“ се изписва: 

"Фамилия_Pets_Quarantine Site Inspection"  

 

Е. ВЕТЕРИНАРНО И МИТНИЧЕСКО ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОБРАБОТКА 

E.1 ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА  КУЧЕ/ТА И/ИЛИ КОТКА/И 

 

При пристигане на куче/кучета и/или котка/котки, в който и да е международен входен пункт, вносителят представя на длъжностното лице 

по ветеринарна карантина (VQO) следните документи: 

Е.1.1 ПРИНТИРАНИ КОПИЯ от одобреното разрешително за внос, международния ветеринарен 

сертификат/ветеринарно-здравен сертификат и Товарителница, за целите на проверката. 

 

Е.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ В СЛУЧАЙ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ 

Ако лицето, което организира освобождаването на куче/кучета и/или котка/и е представител на вносителя, трябва да бъдат 

представени следните допълнителни изисквания: 

 

 а. Валиден държавно издаден документ за самоличност на вносителя (фотокопие); 

 b. Валиден държавно издаден документ за самоличност на представител на вносителя (фотокопие); и 

c. Надлежно нотариално заверено Специално пълномощно (SPA) и/или нотариално заверено Писмо за разрешение от вносителя 

(ако вносителят е физическо лице) или удостоверение от секретар, ако вносителят е юридическо лице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
НОТАРИАЛНА КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЯ Собственици на домашни любимци  

(еднократни вносители 3) 
 

КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЯ (За еднократен внос) 
 

Аз, (ИМЕ НА ВНОСИТЕЛЯ/ДОСТАВЧИКА), Филипински гражданин, пълнолетен, пребиваващ в (АДРЕС НА 

ВНОСИТЕЛЯ / ДОСТАВЧИКА), след като се заклех в съответствие със закона, обявявам и заявявам, че: 
 

1. Съм eднократен вносител на живо животно, със следните данни за животните: 

Вид: 

Порода: 

Пол 

Цвят 

Възраст 

Име на собственика/износителя от страната на произход; Адрес на износителя 

(Забележка: Повторете същото, ако има повече от едно куче и/или котка при вноса) 

 

 
2. В съответствие с разпоредбите на DA AO No. 9, s. 2010, прилагам следните документи по отношение на горния 
внос: 

Доказателство за НОМЕР НА МИКРОЧИП на кучето/кучетата и/или котката/котките 

ЗАПИСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ и ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ (Оригинал или заверено копие) на кучето/кучетата и/или 

котката/котките (първа страница и вътрешна страница с актуализирана ваксинация и обезпаразитяване)  

СНИМКА/И на кучето/кучетата и/или котката/котките 

ПАСПОРТ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ (лични данни на кучето/кучетата и/или котката/котките), ако е приложимо 

Идентификационен номер, издаден от BIR, с ДАНЪЧЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (TIN) на 

долуподписания. 
 

3. Напълно разбирам и съм съгласен, че вносът на куче/кучета и/или котка/котки се осъществява с валидно 

разрешително и съответстващите му документални изисквания, както е написано в настоящия циркулярен 

меморандум по отношение на документалните изисквания и други важни въпроси в заявлението за внос на кучета 

и котки. Освен това, при неспазване на изискванията и насоките на Бюрото по животновъдство ще бъде приложено 

някое от трите наказания на DA AO No. 9, s. 2010 Раздел VII. D, които са (1) конфискуване и унищожаване; (2) 

връщане в страната на произход; (3) изпращане до трета държава. 
 

4. Декларирам, че съм прочел този документ и напълно разбирам съдържанието му; и 
 

5. Допълнително декларирам, че доброволно и съзнателно съм изпълнил настоящата Декларация за намерение с 

пълни познания за правата ми по закона. 
 

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, Аз тук собственоръчно поставих подписа си на............(дата) 
 

Име на вносител/ заявител  
Идентификационен номер: 

 
 

ПОДПИСАЛ СЕ И ЗАКЛЕЛ СЕ пред мен на (дата)..........................20........... в........................ 

Длъжностно лице, представило пред мен неговият/нейният.....................издаден на...................... 

Документ № 

Страница № 

Книга №        НОТАРИУС 

Серии от 20… 
 
 
 
 
 

3 Собственици на домашни любимци или ЕДНОКРАТНИ ВНОСИТЕЛИ, както подсказва името, се отнася до вноса 

на кучета и котки за компаньони/водачи или с нестопанска цел, с нетърговска цел, еднократно. Еднократният 

вносител отговаря на следните условия: 

 • внася максимум 3 животни веднъж годишно; ИЛИ 

• внася максимум 3 животни, повече от веднъж годишно, при условие че се внасят същите животни, 

идентифицирани чрез микрочип [за собственици, които често пътуват с домашни любимци)  

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
НОТАРИАЛНА КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЯ (ОБРАЗЕЦ)  

(ЗА ТЪРГОВСКИ ВНОС4) 
КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМЕРЕНИЯ (За Търговски внос) 

 

Аз, (ИМЕ НА ВНОСИТЕЛЯ В СЛУЧАЙ НА ИНДИВИДУАЛЕН ВНОСИТЕЛ) / (ИМЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, В 

СЛУЧАЙ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ), Филипински гражданин, пълнолетен, пребиваващ в (АДРЕС НА 

ИНДИВИДУАЛЕН ВНОСИТЕЛ или ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, според случая), след като се 

заклех в съответствие със закона, обявявам и заявявам, че: 
 

1. Аз съм вносител на живи животни с търговска цел (в случай на индивидуален вносител) / Аз съм представител на 

[Име на юридическото лице] вносител на живи животни с търговска цел (в случай на юридическо лице), със следните 

данни за животните: 
Видове: 

Порода: 

Пол 

Цвят 

Възраст 

Име на собственика / износителя от страната на произход Адрес на износителя 

(Забележка: Повторете същото, ако има повече от едно куче и/или котка при вноса) 

 

2. В съответствие с разпоредбите на DA AO No. 9, s. 2010, прилагам следните документи по отношение на горния 

внос: 
 

Доказателство за НОМЕР/А НА МИКРОЧИП; 

ЗАПИСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ и ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ на кучето/кучетата и/или котката 

СНИМКА/И на кучето/кучетата и/или котката/котките; 

ПАСПОРТ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ (лични данни на кучето/кучетата и/или котката/котките), ако е 

приложимо; 

Идентификационен номер (ID), издаден от BIR, с ДАНЪЧЕН 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (TIN) на долуподписания. 

БИЗНЕС РАЗРЕШИТЕЛНО от кмета (заверено копие); 

ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ (заверено копие); 

РЕГИСТРАЦИЯ към Министерство на търговията и промишлеността (DTI) (заверено копие); 

РЕГИСТРАЦИЯ в Комисия за ценни книжа и борси (SEC) (ако е юридическо лице) (заверено копие); 

Акредитация на AMO от митническото бюро 

BAI-AHWD СЕРТИФИКАТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИ (за съоръжения, отглеждащи минимум 20 

или повече кучета / котки); 

СЕРТИФИКАТ НА СЕКРЕТАРЯ (в случай на представител на юридическо лице); и 

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР ЗА НАЕМ ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА 

СОБСТВЕНОСТ на животновъдно съоръжение. 

 

3. Напълно разбирам и съм съгласен, че вносът на куче/кучета и/или котка/котки се осъществява с валидно 

разрешително и съответните документални изисквания, както е написано в настоящия Циркулярен Меморандум по 

отношение на Документалните изисквания и други важни въпроси в заявлението за разрешително за вноса на 

Кучета и Котки. Освен това, при неспазването на изискванията и насоките на Бюрото по животновъдство ще бъде 

приложено някое от трите наказания на DA AO No. 9, s. 2010 Раздел VII. D, които са (1) конфискуване и 

унищожаване; (2) връщане в страната на произход; (3) изпращане до трета държава. 
 

4. Декларирам, че съм прочел този документ и напълно разбирам съдържанието му; и 
 

5. Допълнително декларирам, че доброволно и съзнателно съм изпълнил настоящата Клетвена декларация за 

намерение с пълни познания за правата ми по закона. 
 
 

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, Аз тук собственоръчно поставих подписа си на............(дата) 

 

Име на вносител/ заявител(Affiant)  
Идентификационен номер: 
 
 

ПОДПИСАЛ СЕ И ЗАКЛЕЛ СЕ пред мен на 
(дата)..........................20........... ___________________ в........................ 

Длъжностно лице, представило пред мен неговият/нейният................издаден 
а...................... 

Документ № 
Страница № 
Книга № ______________________________________     
 ______________________________________________   НОТАРИУС 
Серии от 

 
 

4 ТЪРГОВСКИ ВНОСИТЕЛИ са вносители на кучета и котки за редовни, търговски цели като разплод, развъждане, участие в изложби, транспорт на  
домашни любимци или препродажба. На такъв вид вносители се издава Удостоверение за акредитация (като Вносител на живи животни). 

 
 
 

 



 

Приложение С 
НАМЕРЕНИЕ (ОБРАЗЕЦ) 

(ЗА ЧУЖДИ ВНОСИТЕЛИ5) 
 

Аз, (ИМЕ НА ВНОСИТЕЛЯ/ДОСТАВЧИКА), Филипински гражданин, пълнолетен, пребиваващ в (АДРЕС НА 

ВНОСИТЕЛЯ / ДОСТАВЧИКА), след като се заклех в съответствие със закона, обявявам и заявявам, че: 
 
 

1. Аз съм чуждестранен вносител на живи животни, със следните данни за животните: 
Видове: 

Порода: 

Пол 

Цвят 

Възраст 
Име на собственика / износителя от страната на произход  
Адрес на износителя 
 

2. В съответствие с разпоредбите на DA AO No. 9, s. 2010, прилагам следните документи по отношение на горния 

внос: 
 

Доказателство за НОМЕР/А НА МИКРОЧИП; 

ЗАПИСИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ и ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ на кучето/кучетата и/или котката 

СНИМКА/И на кучето/кучетата и/или котката/котките; 

ПАСПОРТ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ на кучето/кучетата и/или котката/котките (ако е приложимо); 

СКАНИРАНО КОПИЕ НА ЛИЧЕН ПАСПОРТ. 

 

3. Напълно разбирам и съм съгласен, че вносът на куче/кучета и/или котка/котки се осъществява чрез валидно 

разрешително и съответните документални изисквания, както е написано в настоящия Циркулярен Меморандум по 

отношение на Документалните изисквания и други важни въпроси в заявлението за разрешително за вноса на 

Кучета и Котки. Освен това, неспазването на изискванията и насоките на Бюрото по животновъдство, ще бъде 

приложено някое от трите наказания на DA AO No. 9, s. 2010 Раздел VII. D, които са (1) конфискуване и 

унищожаване; (2) връщане в страната на произход; (3) изпращане до трета държава. 
 

4.  Декларирам, че съм прочел този документ и напълно разбирам съдържанието му; и 
 

5. Допълнително декларирам, че доброволно и съзнателно съм изпълнил настоящата Клетвена декларация за 

намерение с пълни познания за правата ми по закона. 
 

 
 __________________________________________  
В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, Аз тук собственоръчно поставих подписа си на............(дата) 

Име на вносител/ заявител(Affiant)  
Идентификационен номер: 
 

 

 
5 Приема се, че ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ВНОСИТЕЛИ СА ЕДНОКРАТНИ ВНОСИТЕЛИ. Те внасят максимум 3 

животни, веднъж годишно или внасят максимум 3 животни, повече от веднъж годишно, при условие че се внасят 

същите животни, идентифицирани чрез номер на микрочип. 


