
ОБЩИ СЪВЕТИ И НАСОКИ ПРИ ВНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

(Директни контакти и връзки) 

 

  

Екипът на APHA Imports отговаря за изискванията при внос на живи животни и 

животински продукти. 

  

За растения, плодове и зеленчуци, моля, свържете се с нашите колеги отговарящи за 

здравето на растенията - planthealth.info@apha.gov.uk 

  

За риба и рибни продукти (риба тон, омари, раци и др.) предназначени за човешка 

консумация, моля, свържете се с Агенцията по хранителни стандарти - 

helpline@food.gov.uk 

  

За жива риба, моля, свържете се със Здравната инспекция по рибите, Cefas - 

fhi@cefas.co.uk 

  

Внос или преместване на живи животни, животински продукти и високорискови храни и 

фуражи, които не са от животински произход 
 

Importing or moving live animals, animal products and high risk food and feed not of 

animal origin 
  

Страницата GOV.UK предоставя общи насоки и показва кога ще бъдат въведени промени 

в процесите. 

 

 (POAO) се отнася до продукти от животински произход за човешка консумация; 

 СЖП (ABP) се отнася до странични животински продукти, които не са за 

консумация от човека 

 

Моля, прочетете внимателно тази страница и кликнете върху линковете, където е 

необходимо, за допълнителна информацията, съотносима към Вашата стока 

 

Насоки относно IPAFFS  

IPAFFS guidance 
  

Здравни сертификати за внос на животни и животински продукти във Великобритания 

Health certificates for animal and animal product imports to Great Britain 
  

Отговорност на вносителя/ агента по внос/износителя е да идентифицира 

подходящия Здравен сертификат за продукта, който желае да внесе.  

  

Моля, прегледайте образците на Здравни сертификати от линка по-горе. Имайте предвид, 

че образецът на Здравен сертификат е само за справка, и че официалният документ ще 

бъде издаден от Компетентния орган в страната на произход. Може да се наложи да 

проучите законодателството, цитирано в горната част на Здравния сертификат, за да 

идентифицирате правилния здравен сертификат. 

  

Внос на живи животни и генетичен материал от тях 

Import of live animals and their genetic material 
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Внос на животински продукти за човешка консумация 

Import of animal products for human consumption 
  

  

Внос на странични животински продукти/продукти, които не са за човешка консумация 

Import of animal by-products/products not for human consumption 
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