
Стъпки за подготовка за внос на живи животни и животински продукти в Индия 
  
След като износителят идентифицира кои са животните и/или животинските продукти, 

които възнамерява да изнася, следва да се запознае със санитарните условия, определени 

на уебсайта на DAHD (Department of Animal Husbandry Dairying). В случай че това са 

хранителни продукти от животински произход, изискванията са определени и от FSSAI 

(Food safety and Standards Authority of India), и са публикувани на техния уебсайт. 

Износителят задължително следва да си намери вносител в Индия, който да има валиден 

IEC код (Importer Exporter Code). Санитарните изисквания за различните категории 

продукти, включително здравния сертификат, издаван от компетентния орган в страната 

износител, трябва да бъдат съгласувани въз основа на класификацията на продуктите 

преди износа. 
  
Времето, необходимо за издаване на санитарно разрешително за внос - SIP (Sanitary 

Import Permit), е приблизително 30 дни, времето, необходимо за издаване на 

разрешително за внос (Import permit) от DAHD, варира в рамките на 90 дни или повече 

(за всеки случай е индивидуално). 
 

 

 

 

Съгласно Закона за FTDR (Foreign Trade Development and Regulations), DGFT 

(Directorate General of Foreign Trade) има отговорността да разработи Политика за износ 

и внос (Export Import Policy - EXIM) и да издаде код за вносител – износител (IEC).  

 

Търговията с животни и животински продукти в Индия се управлява от EXIM. EXIM 

класифицира живите животни и животинските продукти в следните три категории: 

Свободна на базата на общ лиценз (Open General License - OGL): Свободна търговия 

въз основа на деклариране на основните санитарни изисквания на Индия (SIP и здравен 

сертификат). Обхваща животински продукти, които обикновено са свободни за търговия 

съгласно политиката на EXIM на Индия. Вносът на животинските продукти, в тази 

категория OGL, е въз основа на наличието на санитарно разрешително за внос (SIP), 

което е задължително изискване за внос на животни и животински продукти в Индия. 

SIP удостоверява основните хигиенни изисквания, на които отговарят животни и 

 



животински продукти в страната на произход. SIP се издава от DAHD, въз основа на 

представени документи. 

Ограничена: Търговия при ограничени условия, въз основа на сертификат за внос, 

издаден от DGFT (разрешително за внос и здравен сертификат). Тази група включва 

живите животни и генетичния материал. Животните и животинските продукти, 

попадащи в тази категория, трябва да получат разрешение за внос (Import permit), което 

е допълнително изискване към SIP и се издава от DGFT към Ministry of Commerce & 

Industry, въз основа на препоръка от DAHD. 

Забранена: Има определени животински продукти, на които вносът не се разрешава при 

никакви обстоятелства. Пример за такива продукти са рибените люспи и остатъци; цели 

акули, части от тях, перки, костното брашно от диви животни, слоновата кост и други. 

Foie grass и свинската мазнина също са забранени за внос в Индия. 

Санитарно разрешително за внос (SIP) за продуктите, попадащи в OGL 

категорията (www.sip.nic) 

За всички животни и животински продукти има специфично изискване за получаване на 

SIP от DAHD на Индия. Изискванията за SIP, определени от индийските власти, се 

основават на подробен анализ на риска при внос. 

SIP не е лиценз за внос, а документ, който предоставя подходящи доказателства, че 

санитарните изисквания на Индия са изпълнени от страната износител преди вноса на 

животинските продукти. 

SIP може да бъде получен онлайн чрез попълване на съответния формуляр: 

• Form A – Self use (за лична употреба) 

• Form B for trading purpose (с търговска цел) 

Санитарното разрешително за внос е свързано със специфичните условия, които трябва 

да бъдат изпълнени по отношение на пратката, включително необходимите сертификати 

и карантинни проверки, преди изпращане. То също така определя приложимите 

изисквания след внос, свързани с карантината, вземането на проби и изследването на 

продуктите. Вносителят трябва първо да се регистрира на съответния уебсайт, преди да 

изтегли и обработи формулярите. SIP има шестмесечна валидност, с възможност за 

удължаване въз основа на искане за допълнителен период от шест месеца с надлежно 

записани причини. Важно е да се отбележи, че стоките не трябва да се изпращат, за 

Индия, преди получаването на SIP от индийските власти. 

 

 

Разрешително за внос от DGFT (Directorate General of Foreign Trade) за продуктите 

от ограничителния списък 

 

Следните стоки от животински произход са включени в списъка с ограничените за внос 

продукти, съгласно политиката EXIM 

http://www.sip.nic/


• живи животни (ITC HS Code 0101) 

• генетичен материал (семенна течност и ембриони) (ITC HS Code 0505, 0511) 

• някои месни продукти (ITC HS codes 0201 and 1602) 

• живи риби, включително декоративни рибки (ITC HS Code 0303) 

• хомогенати от говеда 

Документацията, подадена онлайн до DGFT, се изпраща до Department for Animal 

Husbandry, Ministry of Animal Husbandry Dairying and Fisheries. Търговската секция, в 

рамките на междуведомствена комисия, оценява заявленията продукт по продукт, въз 

основа на свързания с тях риск.  Разрешителното за внос се издава от DGFT въз основа 

на препоръката на DAHD, след разглеждане на заявлението и анализ на риска. В 

допълнение, към компетентния орган на страната износител, се отправя препоръка за 

съответствие по отношение на някои ветеринарни/здравни изисквания. Разрешителното 

за внос е с валидност 18 месеца от датата на издаване. 

Вносът се реализира само при спазване на здравните изисквания и когато необходимите 

сертификати придружават пратката с животни или животински продукти. 

Лиценз за вносителя (IMPORT EXPORT CODE) 

Лицензът за код за внос и износ (IEC) е една от предпоставките за износ или внос на 

продукти в Индия, включително животни и животински продукти. IEC кодът се издава 

от DGFT, с доживотна валидност, и представлява 10-цифрено число. IEC кодът е 

необходим за освобождаване на пратката на митницата. IEC кодът може да бъде получен 

електронно, посредством кандидатстване на сайта на DGFT, при условие че 

регистрацията е пълна и е предоставен валиден номер за контакт. Няма конкретна 

информация относно срока за обработване, като времето за издаване на IEC код може да 

варира от няколко месеца до година. 

 

Вносът на храни в Индия се регулира от FSSAI чрез проверки на качеството и 

безопасността на храните, извършвани на входното пристанище. Регламентите за 

безопасността и стандартите на храните при внос са публикувани през 2017 и 

предоставят подробни процедури, свързани с вноса на храни в Индия, включително 

продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация. 

За целите на регулирането на вноса на храни и тяхното митническо освобождаване, 

FSSAI разполага с онлайн система, Food Import Clearance System (FICS), която е 

интегрирана с онлайн системата на Митниците на Индия - ICEGATE (Customs National 

Trade Portal). 
 

За да бъдат внесени и освободени на митницата при пристигането им в Индия, всички 

хранителни продукти трябва да получат no-objection certificate (NOC), след като пробите 

от тях са били инспектирани и анализирани. Хранителните продукти с кратък срок на 



годност (по-малко от седем дни), като пресните плодове и зеленчуци, могат да получат 

NOC предварително, преди да бъде получен резултата от анализ на пробата в 

лабораторията. 

Има приблизително 578 входни точки в Индия по суша, въздух и вода, от които 417, през 

които могат да влязат пратките, превозващи хранителни продукти. 

 

Сертификат за произход (https://coo.dgft.gov.in/)   

Сертификатът за произход може да бъде издаден от съответния компетентен орган в 

страната износител, индустриална асоциация или производителя/доставчика на 

хранителните и земеделски продукти, включително преработени и пакетирани храни. 

Този сертификат трябва да посочва номера на поръчката, номера на контейнера, 

пристанището на разтоварване, името на купувача и описание на продукта. 

 

Ветеринарен/здравен сертификат 

 

Ветеринарният сертификат е санитарно-здравен документ, придружаващ пратката живи 

животни и животински продукти, издаден от компетентния орган в страната износител 

и удостоверяващ специфичните изисквания, съгласно SIP, за предотвратяване на 

въвеждането на екзотични болестотворни причинители и заболявания, и минимизиране 

на рисковете за човешкото здраве, свързани с микробно или химическо замърсяване. 

 

В някои случаи ветеринарните изисквания могат да бъдат в двустранно договорен, 

между Индия и страната износител, здравен сертификат. При липса на двустранен 

сертификат трябва да се спазват стандартните изисквания на Индия. 

 

Важно е, преди да бъде подписан договор за доставка на животни и животински 

продукти, износителят да е добре запознат и да има вярно разбиране за карантинните 

изисквания на Индия и да установи връзка със съответните компетентни органи в Индия 

чрез вносителя в страната. Важно е да се отбележи, че не трябва да се извършва износ 

без да бъде издаден SIP от DAHD. Всяко несъответствие в документите може да доведе 

до проблеми по време на освобождаването на пратката. 

 

Етикетиране: продукти със стандартен етикет за ЕС, не могат да бъдат внесени в 

Индия 

 

Етикетирането е важно изискване за износ в Индия. Индийските власти са строги при 

проверката за спазване на изискваната информация за етикетиране на внасяните 

продукти. Регламентите за безопасност на храните и стандарти (опаковане и 

етикетиране) от 2011 са разработени от FSSAI за продуктите, които ще се продават на 

пазара на дребно. В този регламент са описани общите изисквания, изискванията за 

предварително опакованите храни, информацията за хранителната стойност на продукта, 

поставянето на лого за вегетариански и невегетариански продукт, информирането за 

хранителните добавки, наименование и детайли за производителя, номера на партида, 

https://coo.dgft.gov.in/


страната на произход, датата на производство, срока на годност и инструкциите за 

употреба. Английският е предпочитаният език за етикетиране.  

 

Всички предварително опаковани стоки, предназначени за директна продажба на дребно, 

внесени в Индия, трябва да носят следната информация на етикета:  

 Име и адрес на вносителя.  

 Общо или разпространено наименование на стоката.  

 Нетно количество в стандартни единици.   

 Месец и година, в която стоката е произведена, опакована и/или внесена 

 Максимална цена за продажба на дребно (MRP), на която стоката може да бъде 

продадена на крайния потребител 

 

Внесените пакетирани хранителни продукти трябва да имат етикети на английски или 

хинди, които да включват следната информация:  

 име и адрес на производителя  

 име, търговско наименование или описание на продукта 

 списък на съставките в низходящ ред (спрямо тегло или обем)  

 информация за хранителната стойност (на 100 g/100 ml или на порция)  

 информация за хранителните добавки, ако е приложимо  

 логото на Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)   

 логото за вегетариански (зелено)/невегетариански (кафяво) продукт  

 нетно количество в тегло или обем  

 номер на партида/пратка/код  

 дата на производство или опаковане (мм/гг в случай на продукти със срок на 

годност над три месеца; дд/мм/гг в случай на продукти със срок на годност по-

малък от три месеца) 

 дата за “най-добър преди” или “използвай преди” (мм/гг)  

 инструкции за употреба  

 държава на произход на внесения хранителен продукт (ако хранителният продукт 

е произведен извън Индия, но опакован в Индия). 

 максимална цена на дребно.  

 когато е приложимо, етикетът на продукта също трябва да съдържа следната 

информация: 

цел на ирадиацията и номер на лиценза в случай на храна, подложена на 

ирадиация 

добавяне на оцветители 

 

 

 

 

 

 

 



Индийските митници използват осем битова класификация ITC HS Codes (Indian Trade 

Clarification based on Harmonised System coding), хармонизирана, за да отговаря на 

изискванията на международната търговия. 

  
 

ITC HS 

CODE  

Продукт Тип контрол на вноса 

0201xxxx 

0202xxxx 

Месо от животни от рода на 

едрия рогат добитък (прясно, 

охладено или замразено), с 

кости или без кости, 

наполовина или цял кланичен 

труп 

Ограничен внос на стоки чрез 

DGFT. Регламенти на FSS (внос), 

2017 

0203xxxx Свинско месо (прясно, 

охладено или замразено), 

бутове, разфасовки, кланичен 

труп (цял или наполовина) 

Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

 

02044xxx Овче/агнешко месо (прясно, 

охладено или замразено), 

бутове, разфасовки, кланичен 

труп (цял или наполовина) 

Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

 

02045xxx Козе месо Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

02063000 Годна за консумация карантия 

от свине 

Ограничен внос на стоки чрез 

DGFT. 

02064xxx Черен дроб и други от свине  Ограничен внос на стоки чрез 

DGFT. 

02068xxx / 

02069xxx 

Годна за консумация карантия 

от кози/овце 

Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

0207xxxx Месо и годна за консумация 

карантия от домашни птици 

(под позиция 0105) като 

охладени или замразени, 

нарязани или ненарязани, 

карантия или месо от пуйки,  

карантия или месо от патици, 

карантия или месо от гъски и 

карантия или месо от токачки 

Свободен внос на базата на SIP, с 

изключение за Foie grass, което е 

забранено за внос. 

За внос на птиче месо се прилагат 

специални условия и първо 

съответният компетентен орган, в 

държавата износител, трябва да 

отговори на набор от въпроси, 

свързани с Инфлуенцата по 

птиците. 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

0209xxxx Свинска мас и други мазнини Забранено 

0210xxxx Месо и годна за консумация 

карантия от свине, шунки, 

шкембета и разфасовки 

(осолени, в саламура, сушени 

или пушени) 

Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

0407xxxx Птичи яйца, с черупки, 

пресни, консервирани или 

варени. 

 

Ограничен внос на стоки чрез 

DGFT. 

Специални изисквания във връзка 

с ВПИП 



Регламенти на FSS (внос), 2017 

0408xxxx Птичи яйца без черупки и 

яйчни жълтъци, пресни, на 

прах, варени на пара или във 

вряща вода, формовани, 

замразени или консервирани 

по друг начин, дори 

с добавена захар или други 

подсладители. 

Свободен внос на базата на SIP. 

Специални изисквания във връзка 

с ВПИП 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

1601 Колбаси и подобни продукти 

от месо, 

карантии или кръв; 

хранителни заготовки, на 

базата на тези продукти. 

Свободен внос на базата на SIP 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

 

1602 Други приготвени или 

консервирани меса, карантии 

или кръв. 

 

Свободен внос на базата на SIP, 

с изключение на тези от говеда, 

които попадат в ограничената 

категория) 

Регламенти на FSS (внос), 2017 

0401xxxx Мляко и сметана, 

неконцентрирани, нито с 

добавена захар или други 

подсладители 

Свободен внос на базата на SIP 

0402xxxx Мляко и сметана, 

концентрирани или 

с добавена захар или други 

подсладители. 

 

Свободен внос на базата на SIP. 

Специални изисквания по 

отношение на:  

1. Стандартният клас 

обезмаслено мляко на прах 

(04021010) трябва да отговаря 

на IS 13334 (част 1), а екстра 

класът трябва да отговаря на IS 

13334 (част 2) 

2. Млякото на прах (04022100) 

трябва да отговаря на IS 1165, а 

частично обезмасленото мляко 

на прах трябва да отговаря на 

IS 14542 

3. Кондензираното мляко 

(04029110 и 04029920), 

частично кондензираното 

мляко и обезмасленото 

кондензирано мляко трябва да 

отговарят на IS 1166 

0403xxxx Мътеница, подквасено мляко и 

сметана, кисело мляко, кефир и 

други ферментирали или 

подкиселени млека и сметана, 

дори концентрирани или с 

добавена захар или други 

подсладители, или 

Свободен внос на базата на SIP 



ароматизирани, или с добавени 

плодове, ядки или какао. 

0404xxxx Суроватка, дори 

концентрирана или с добавена 

захар или други подсладители: 

продукти, състоящи се от 

естествени млечни съставки, 

дори с добавена захар или 

други подсладители, 

неупоменати, нито включени 

другаде. 

Свободен внос на базата на SIP 

0405xxxx Масло и други мазнини и 

масла, получени от мляко; 

млечни продукти за намазване. 

Свободен внос на базата на SIP 

0406xxxx Сирене, кашкавал и извара Свободен внос на базата на SIP 

2309xxxx Заготовки от видовете, 

използвани за хранене на 

животните, включително храна 

за кучетата и котките за 

продажба на дребно; 

Комбинирани храни за 

животни и Концентрати от 

комбинирани храни за 

животни; Храна за риби и 

скариди. 

Ако някой от тези продукти 

съдържа животински продукт, ще 

се изисква SIP от DAHD. 

През 2019 на базата на извънредно 

уведомление са въведени 

специфични изисквания за храните 

за кучета и котки. 

 

 

Има различни продукти, приготвени с продукти от растителен произход (зърнени храни, 

зърна) и продукти от животински произход (месо, яйца, млечни продукти). Повечето от 

тези продукти са включени в глава 019XX (заготовки от зърнени храни, брашно, нишесте 

или мляко; сладкарски продукти) и глава 021XX (разни хранителни заготовки) съгласно 

политиката на EXIM. Повечето от тези продукти са обхванати от OGL с изискване за 

санитарно разрешително за внос (SIP). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


