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Странични животински продукти (СЖП)
Какво представляват Страничните животински продукти?
Страничните животински продукти са продукти, които са от животински произход, но не са
предназначени за човешка консумация.
Какви промени влизат в сила във връзка със СЖП през януари и юли 2022 г.?
От 1 януари 2022 г. вносителят във Великобритания (или представител, действащ от
негово име) трябва предварително да уведоми (да пре-нотифицира) властите относно
вноса на СЖП, използвайки системата IPAFFS.
От 1 юли 2022 г. стоките трябва да бъдат придружени от здравен сертификат за износ
(EHC). Стоките трябва да влизат през входен пункт с граничен контролен пункт (ГКП),
който е определен да получава тези стоки.
Имайте предвид, че изискванията за внос, включително сертификати, вече са налични за
малък брой високорискови странични животински продукти.
Трябва ли да сме регистрирани в Traces NT, за да внасяме стоки от ЕС в ОК?
Не. Traces е система на ЕС. Вносителите трябва да се регистрират и да подадат пренотификация чрез IPAFFS, за да могат да внасят от ЕС в ОК.
(Важно – ОК ще проверява в Traces NT дали дадено предприятие е
одобрено/регистрирано от КО на ЕС)
Има ли списък на СЖП, подлежащи на ветеринарни проверки?
Проверете дали CN кодът за Вашия продукт е посочен в Регламент 2019/2007, за да
разберете дали вашата стока със СЖП подлежи на официален контрол на ГКП. Имайте
предвид, че този списък не е изчерпателен. Моля, направете справка с образците на
здравни сертификати или информационните бележки за внос (IINs) за насоки относно
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това дали даден стока СЖП е разрешена да бъде изнесена за ОК и какви ветеринарни
проверки се изискват.
Можете също така да получите съвет от компетентния орган в държавата-членка на ЕС,
от която ще изнасяте.
Мострите от СЖП подлежат ли на санитарен и фитосанитарен (SPS) контрол при
внос?
Санитарните и фитосанитарните изискванията за внос ще се прилагат за мостри,
независимо дали са предназначени за човешка консумация или не. Има някои случаи, в
които вносът на някои търговски мостри може да бъде разрешен с одобрение/лиценз.
Това разрешение определя условия, които ще ограничат това, което може да се направи
с мострата, например продукт за човешка консумация, който се тества на вкус само от
служители на компанията вносител.
Ако желаете да внесете мостри, трябва да се свържете с Агенцията за здравеопазване на
животните и растенията (APHA), която може да предостави подробности и разяснения
относно всички разрешения или лицензи, които може да се изискват.
Изисква ли се UNN (уникален номер на нотификация) за внос на СЖП?
Не. UNN няма да се изисква в здравния сертификат за износ на СЖП.
IPAFFS
Какво представлява IPAFFS?
IPAFFS е система за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS) и е системата,
използвана за уведомяване (пре-нотифициране) на властите за пристигане на внос на
живи животни, животински продукти и високорискови храни и фуражи, които не са от
животински произход.
Отговорност на вносителя в ОК (или представител, действащ от негово име) е да се
регистрира в IPAFFS, за да пре-нотифицира съответния орган за пристигането на
стоките.
Може ли митническият агент да подаде нотификация в IPAFFS от името на
вносителя?
Да. Можете да наемете агент, който да действа от Ваше име и да подава нотификации от
Ваше име.
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Как да се регистрирам, за да ползвам IPAFFS?
Ще трябва да си настроите акаунт в Government Gateway и след това да се регистрирате
в системата IPAFFS. Имаме ръководство и видео, показващи как да се регистрирате в
IPAFFS и провеждаме уебинари за това как да подадете нотификация – вижте gov.uk за
дати и записи.
Можем ли да изпробваме IPAFFS?
На нашия микросайт има връзка към формата на обучение. Имайте предвид, че ще
трябва да си регистрирате акаунт в Government Gateway, за да получите достъп до
формата за обучение.
Има ли времево ограничение за качване на Здравен сертификат за износ в IPAFFS?
Вносителят ще трябва да качи здравния сертификат за износ в IPAFFS преди
пристигането на пратката във Великобритания и не по-късно от необходимото време за
пре-нотификация. Имайте предвид, че това няма да е необходимо да се прави, докато не
започнат да се изискват Здравните сертификати за износ, от 1 юли 2022 г.
Само Здравния сертификат за износ ли трябва да се качи или и придружаващата
документация?
Трябва да качите копие на Здравния сертификат за износ, но няма ограничения за
качване и на придружаваща документация.
Какво се случва, ако администраторът в IPAFFS напусне компанията?
Препоръчваме повече от едно лице да бъде зададено като администратор на
компанията, но ако установите, че нямате назначен никой, моля, свържете се с Агенция
по здравеопазване на животните и растенията на imports@apha.gov.uk , за да разрешите
проблема.
Ще има ли CSV (файл със стойности, разделени със запетая) капацитет за групово
качване в IPAFFS?
Понастоящем няма CSV капацитет за групово качване за продукти от животински
произход. Ние проучваме предоставянето на разширени възможности в бъдеще.
Може ли да се направи уведомяване повече от 24 часа предварително?
Да. Няма ограничение за това колко по-рано можете да подадете известие, има само
минимално необходимо време.
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Могат ли стоките да преминат през всеки пункт между 1 януари и 1 юли, а не само
през тези, посочени конкретно за определен вид продукт?
Да: до 30 юни 2021 г. можете да продължите да пристигате на всяка входна точка. От 1
юли 2022 г. трябва да внесете тези стоки през установен пункт за влизане с подходящо
определен граничен контролен пункт.
Трябва ли да пре-нотифицираме, ако имаме специфичен лиценз за внос (например
съгласно IAPO или SAPO)?
Да. Всеки внос на СЖП трябва да бъде пре-нотифициран в IPAFFS.
„Държава на произход“ означава ли страната, от която изпращате, или страната, в
която е произведен продуктът? Ами ако моят продукт включва съставки от няколко
държави?
За животински продукти страната на произход означава откъде произхождат животните
или къде са произведени, обработени и опаковани стоките (маркирани с
идентификационен знак).
Ние доставяме на клиенти от ОК от трети държави на база DDP и нашето
предприятие в Обединеното кралство (което има EORI номер и т.н.) действа като
„Importer of Record’“. Можем ли да използваме юридическото лице в Обединеното
кралство, за да завършим записа в IPAFFS от името на нашите клиенти?
В някои случаи вносителят може да използва агент, за да изпълни изискванията от негово
име, като му предостави съответната документация и нотификацията. Условията на
отговорност трябва да бъдат установени между агента и вносителя; следователно, това
може да бъде действителният вносител или агентът, който попълва в IPAFFS.
Ако регистрационните номера на камиона и ремаркето не са известни, когато
Здравният сертификат за износ се попълва за пре-нотификация в IPAFFS, могат ли
те да бъдат добавени ръчно към сертификата, когато стоките бъдат събрани?
Не, всички изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден Здравен
сертификат за износ. В сценарий, при който камионът се сменя по пътя, ще можете да се
свържете с пристанищния здравен орган и да актуализирате пре-нотификацията в
IPAFFS, вместо да издавате нов сертификат.
Когато качваме запис в IPAFFS, трябва ли регистрационният номер, който IPAFFS
предоставя, да фигурира в Здравния сертификат за износ?
Не е необходимо да се прилага регистрационният номер към Здравния сертификат за
износ, освен ако не е артикул, за който има специфично изискване за уникален номер на
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нотификацията и който се прилага само за внос на живи животни и продукти от
животински произход, обект на защитни мерки.
Колко по-рано трябва да направим пре-нотификация в IPAFFS и кога най-късно,
може да се направи това?
Времето за пре-нотификация е определено в законодателството, което изисква пренотификацията да бъде направена най-малко 24 часа преди пристигането на пункта на
влизане. Въпреки това законодателството позволява дерогация, намалявайки времето за
нотификация до не по-малко от четири часа преди пристигането, когато логистични
ограничения възпрепятстват по-ранното пре-нотифициране. Тази дерогация може да се
прилага от компетентния орган на граничния контролен пункт (ГКП).
От 1 януари 2022 г. операторите ще могат да се възползват от дерогацията и да
нотифицират не по-малко от четири часа преди пристигането на входната точка, без да е
необходимо да се свързват със съответния компетентен орган.
Това е временно споразумение. От 1 юли 2022 г. вносителите ще трябва да се свържат с
компетентния орган на мястото на влизане, за да определят дали и до каква степен може
да се приложи дерогация от 24 часа.
Всеки, който се възползва от дерогацията между 1 януари и 30 юни, ще трябва да има
предвид, че може да е невъзможно да го прави от 1 юли 2022 г.
Прилага ли се дерогацията за стоки от дестинации, различни от ЕС?
Дерогацията се прилага само за внос на продукти от животински произход (POAO), СЖП
и високорискова храна от неживотински произход (HRFNAO) от ЕС в ОК, подлежащи на
санитарен и фитосанитарен граничен контрол от 1 януари 2022 г.
Тази временна дерогация не се прилага за стоки от останалия свят, преминаващи
транзитно през ЕС, които не са освободени за обращение на пазара на ЕС и за които
крайната дестинация е Великобритания.
Няма промяна в съществуващите проверки, въведени на 1 януари 2021 г., или във
въведените проверки за трети страни, които не подлежат на поетапно въвеждане на
контрол върху вноса.
Вносителят (или представител, действащ от негово име) е отговорен да гарантира, че
пре-нотификацията е направена навреме и са изпълнени другите изисквания (като
например предоставяне на Здравния сертификат за износ). След като продуктът е внесен
във Великобритания, вносителят носи отговорност за пратката.
Катеогории СЖП
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Не знам дали моят продукт е СЖП – къде мога да намеря тази информация?
Ако животинският продукт не е предназначен за човешка консумация, той ще бъде
класифициран като СЖП. За да намерите повече информация относно всяка категория,
моля, посетете тук.
Има ли списък на СЖП, които ОК счита за високорискови?
Високорискови СЖП са тези от Категория 1 или Категория 2. За да намерите продуктите,
изброени във всяка Категория, моля, посетете тук.
Храната за домашни любимци – СЖП ли е или продукт от животински произход?
Всеки продукт от животински произход, който е предназначен за човешка консумация, е
POAO. Всеки продукт от животински произход, който не е предназначен за човешка
консумация, е СЖП – следователно храната за домашни любимци е страничен
животински продукт.
Считат ли се рибното брашно и рибеното масло за СЖП?
Зависи от крайната употреба. Рибното брашно не е предназначено за човешка
консумация, затова е класифицирано като СЖП. Рибеното масло, в капсули за човешка
консумация, се класифицира като продукт от животински произход (POAO).
Ако трябва да внасям готова храна за домашни любимци от ЕС, ще се счита ли тя
за СЖП?
Да. Когато храната за домашни любимци е под формата на готов (краен) продукт и може
да бъде поставена на рафта на супермаркет, тя е достигнала крайна точка от гледна
точка на контрола на СЖП. Въпреки това, тя все още ще се нуждае от Здравен
сертификат за износ и ще попада под разпоредбите на СЖП по отношение на
документацията за внос.
По отношение на ин-витро диагностикуми (IVD реагенти), съдържащи СЖП
(например, серумен албумин от говеда), готовите китове, обозначени с маркировка
CE, попадат ли в обхвата? Обработката на материала, например лиофилизацията,
определя ли дали продуктите са в обхвата? Продуктите от клетъчни култури
класифицирани ли са като СЖП, например ензими, антитела, антигени и други
биологични продукти?
Да, те ще бъдат в обхвата и ще трябва да имат необходимото лицензиране и
документация, за да бъдат внасяни в ОК
Здравен сертификат за износ
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Какво представлява Здравния сертификат за износ?
Здравният сертификат за износ е документ, който потвърждава, че определена
информация, здравни стандарти и разпоредби са спазени, така че СЖП да могат да
бъдат внесени във Великобритания.
Здравните сертификати за износ трябва да бъдат попълнени от държавата износител и
подписани от сертифициращ служител (обикновено официален ветеринарен лекар) или
компетентен сертифициращ орган, признат от държавата износител като притежаващ
правилната квалификация за сертифициране на въпросния продукт.
Понастоящем повечето СЖП не се нуждаят от Здравен сертификат за износ до 1 юли
2022 г.
Защо имам необходимост от Здравен сертификат за износ?
Здравният сертификат за износ гарантира, че нашите високи стандарти за биосигурност и
безопасност на храните са спазени.
Необходим е попълнен Здравен сертификат за износ за всяка пратка СЖП, внесена в ОК.
Ако търговец в ОК внася пратка, която включва комбинация от продукти, той ще трябва
да се увери, че износителят ще предостави Здравен сертификат за износ за всеки тип
продукт.
Кой е отговорен за издаването на Здравния сертификат за износ?
За продукти, идващи от Европейския съюз (ЕС) във Великобритания, износителят в
държавата от ЕС ще получи Здравен сертификат за износ, който ще бъде издаден от
съответния компетентен орган в държавата-членка на ЕС.
Откъде мога да взема Здравен сертификат за износ?
Здравните сертификати за износ се издават от компетентния орган в държавата
износител, въз основа на изискванията, посочени в образците на здравни сертификати на
gov.uk. Здравният сертификат за износ се издава на износителя със седалище в
Европейския съюз (ЕС), който след това предоставя на вносителя електронно копие за
качване на нотификация в IPAFFS, преди пратката да пристигне във Великобритания.
Отговорност на вносителя в ОК (или представител, действащ от негово име) е да
уведоми предварително органите, използващи IPAFFS.
За съвети относно конкретни стоки, моля, вижте бележки за информация при внос (Import
Information Notes - INN) на ветеринарния портал на Агенцията по здравеопазване на
животните и растенията (APHA).
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Какво трябва да направя, ако не е наличен здравен сертификат за износ за моята
СЖП стока?
Обхватът на сертификата е описан в здравния сертификат. Ако за СЖП стоката няма
хармонизиран здравен сертификат на ОК, вносителят трябва да провери дали има общ
лиценз. Ако няма общ лиценз, вносителят трябва да попълни формуляр IV58 на GOV.UK
и да го изпрати на imports@apha.gov.uk .
Ще трябва да включите като част от формуляра:




Списък на съставките, включително процентна разбивка
Произход на съдържанието на СЖП и на крайния продукт
Диаграма на процеса за разработване на крайния продукт (включително топлинна
обработка/преработка, приложена върху СЖП)

Може ли Здравният сертификат за износ да покрива множество продукти?
Възможността за групиране на различни продуктови линии в един Здравен сертификат за
износ се определя от специфичните условия на съответния Здравен сертификат за износ.
Например, множество кодове на стоки могат да бъдат добавени към един Здравен
сертификат за износ, доколкото определението на продуктите попада в обхвата на
сертификата. Това може да се намери в указанията (бележките) и само ако всеки продукт
отговаря на същите атестации в сертификата.
Например, може да е възможно да се консолидират няколко партиди от продукти в една
пратка, която един Здравен сертификат за износ би покрил. Това може да обхване,
например, множество продуктови линии от един и същ вид стока (примерно композитни
продукти) от един и същ доставчик.
Какъв е процесът на издаване на Здравен сертификат за износ?
1. Износителят се свързва с компетентния орган, за да се договори сертифициращ
служител да инспектира стоките, които ще бъдат внесени в ОК.
2. Сертифициращият(ите) служител(и) преглежда пратката и ако тя отговаря на
изискуемите условия, издава Здравен сертификат за износ.
3. Износителят от ЕС получава Здравен сертификат за износ от компетентния орган и
изпраща електронно копие на вносителя в ОК.
4. Вносителят качва електронно копие на Здравния сертификат за износ в IPAFFS.
5. Оригиналният подписан Здравен сертификат за износ пътува с пратката.
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Изисква ли се Здравен сертификат за износ за всяка пратка или би било възможно
да има Здравен сертификат за износ, покриващ годишен период на валидност за
няколко пратки?
Трябва да получите Здравен сертификат за износ за всяка пратка. Здравният сертификат
за износ може да се използва само веднъж за съответната група продукти.
Ще се изисква ли друга документация към Здравните сертификати за износ?
Всички официални санитарни и фитосанитарни документи, които се изискват да
придружават Здравния сертификат за износ, като всякакви допълнителни атестации или
лабораторни резултати, ще бъдат посочени в съответния Здравен сертификат за износ.
В зависимост от стоката може да се изисква и друга документация, като сертификат за
улов на риба, уловена в морето, или за митнически цели.
Има ли насоки относно попълването на Здравните сертификати за износ ЕС-ОК на
gov.uk?
Публикуваме насоки за попълване на Здравния сертификат за износ, а специфичната
информация относно стоките е достъпна на APHA’s Vet Gateway. Въпреки това, подробни
насоки (Notes for Guidance (NFGs) се изготвят от страната износител. Моля, свържете се с
компетентния орган в страната износител, за да научите повече.
Мога ли да видя примерен Здравен сертификат за износ?
Да. Можете да намерите модел на Здравен сертификат за износ на gov.uk заедно с други
свързани модели и информация. Имайте предвид, че тези образци на сертификати са
само за Ваша информация – те не са валидни за изтегляне и ръчно попълване.
Изисква ли се в Здравния сертификат за износ да се попълни регистрационния
номер на превозното средство?
Всички полета в Здравния сертификат за износ трябва да бъдат попълнени, да са точни
към момента на издаване и всички задължителни полета трябва да бъдат попълнени,
включително регистрационния номер на превозното средство.
Въпреки това, в съответствие с Приложение II от 2019/628, сертифициращият служител
следва да запише предвидените транспортни средства в I.15 въз основа на
информацията, предоставена от износителя. Ако регистрационният номер на превозното
средство се промени, лицето, отговорно за товара, трябва да информира граничния
контролен пункт (ГКП) за новия регистрационен номер.
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Ако номерата на ремаркето и камиона трябва да са попълнени в Здравния
сертификат за износ, а доставчиците може да нямат тази информация
предварително (докато камионът не се появи) – може ли да се добавят ръчно към
Здравния сертификат за износ?
Обединеното кралство прилага същата система за ЕС, която понастоящем има за внос от
трети страни и като част от тази система от сертифициращия служител се изисква да
провери транспортното средство и неговата идентичност, което в много случаи е
регистрацията на превозното средство и номер на ремаркето.
Ако камионът, който напуска предприятието, където са сертифицирани стоките, няма да
бъде транспортното средство за ОК, данните за първото превозно средство ще трябва да
бъдат въведени в сертификата и след това представителят или превозвачът, който
превозва стоките, трябва да информира ГКП писмено, че данните за превозното средство
са променени. Това е една от малкото ситуации, в които информацията може да бъде
представена на ГКП и да е различна от тази в Здравния сертификат за износ, без
сертификатът да се нуждае от преиздаване или замяна.
Трябва ли Здравният сертификат за износ да бъде попълнен на английски език?
Налични ли са Здравни сертификати за износ на националните езици?
Здравният сертификат за износ трябва да бъде попълнен на английски език, за да може
да се извърши документална проверка. Отговорност на компетентния орган на страната
износител е да осигури превод на Здравния сертификат за износ в подкрепа на процеса
на сертифициране.
Какво се случва, ако оригинално подписаният Здравен сертификат за износ бъде
загубен или унищожен при транспортиране?
Оригиналният Здравен сертификат за износ трябва да придружава пратката до
ГКП/дестинацията. Ако той бъде загубен или унищожен при транзит, това може да доведе
до потенциално отхвърляне на пратката.
Какво се случва, ако има несъответствие с количеството, натоварено на
превозното средство?
Всички подробности и съответната информация за пратката ще трябва да бъдат
отразени в Здравния сертификат за износ. Сертифициращият служител ще провери дали
данните са правилни по време на издаването на сертификата.
Може ли сертифициращ служител в държава-членка на ЕС износител да
сертифицира Здравни сертификати за износ дистанционно?
Вносът на СЖП в ОК трябва да отговаря на всички изисквания, определени в нашия
модел на Здравен сертификат за износ и от държавите-членки зависи да спазват тези
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изисквания. Няма законодателно изискване сертифицирането да се извършва лично, при
условие че сертифициращият служител все пак може да определи, че пратката отговаря
на изискванията за внос в ОК.
Какво представляват документалните, идентификационни и физически проверки?
Документалната проверка е проверка на официални сертификати, атестации и други
търговски документи, които се изискват да придружават пратката.
Идентификационната проверка включва визуална проверка на пратка, за да се провери
дали нейното съдържание и етикет съответстват на информацията, предоставена в
придружаващата документация.
Физическата проверка включва проверка на стоките, за да се провери дали те отговарят
на санитарните и фитосанитарните изисквания за внос в ОК. Това включва, по
целесъобразност, проверки на опаковката на пратката, транспортните средства и
етикетирането, температурното съхранинеи, лабораторни тестове или диагностика, ако е
необходимо.
Пратките със СЖП ще бъдат физически проверени чрез отваряне на контейнера, кутиите
и ще се провери продукта, за да се гарантира, че няма доказателства за замърсяване,
мухъл или бактериален растеж и т.н. Не винаги ще се вземат проби за лабораторно
изследване на стоки, подлежащи на физически проверки. Това се извършва на случаен
принцип или ако има съмнение за несъответствие, или стоките подлежат на
задължително лабораторно тестване поради история на несъответствие.
Може ли Здравния сертификат за износ да бъде отпечатан и подписан на ръка?
Здравните сертификати за износ се издават на износителя от съответния компетентен
орган в държавата-членка на ЕС. Сертификатът трябва да бъде подписан от
сертифициращия служител.
Какви проверки се извършват на пратки със СЖП?
От 1 януари 2022 г. вносителят е длъжен да пре-нотифицира пратките със СЖП чрез
IPAFFS
От юли 2022 г. СЖП ще подлежат също и на документални, идентификационни и
физически проверки на база риск и пратката трябва да влезе през входен пункт с ГКП,
който е определен да приеме тези конкретни стоки.
Има ли нужда за рибеното масло да се издават специални сертификати, като
сертификати за улов, тъй като те са рибен продукт?
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Регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов се прилага за всичко, обхванато от тарифен код 03
или 1604/1605. Рибеното масло попада под 1604 и следователно не е обхванато.
Регламентът се прилага за уловена морска риба.За рибеното масло не изисква
сертификати за улов, но ще изисква стандартен Здравен сертификат за износ.
Кой е правилният Здравен сертификат за износ за рибно брашно, използвано за
стръв при риболов?
Ако внасяте сурови съставки, тогава можете да използвате Здравен сертификат за износ,
който е подходящ за преработени животински протеини. Продукти като примамки за
риболов са известни като „нехармонизирани стоки“ и в тези случаи бихме се съгласили
със специален сертификат за внос на конкретен продукт от определена страна. Ще
трябва да се свържете с Агенцията по здравеопазване на животните и растенията
(APHA), за да се договорите какви са тези условия, които ще се прилагат за всеки
отделен случай.
Антителата предназначени за изследователски цели включени ли са като СЖП?
Най-общо казано, да. Много антитела се съхраняват в носител и са включени в
разпоредбите за СЖП, независимо дали се внасят за търговски или изследователски
цели.
Пристанищни здравни власти и гранични контролни пунктове
Какви ще са правилата за стоки, изнесени от ЕС, но отхвърлени на границата на
Великобритания?
Обединеното кралство въведе контрол върху вноса чрез поетапен подход, което ще
означава, че стоките от ЕС подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол няма да
бъдат обект на проверки на ГКП при влизане до 1 юли 2022 г. Следователно, ако стоките
бъдат върнати в ЕС през този период, това ще зависи от държавата-членка на ЕС дали
ще приеме това връщане и дали законодателството на ЕС позволява това.
От 1 юли 2022 г. стоките от ЕС подлежащи на санитарен и фитосанитарен контрол,
отхвърлени на ГКП в Обединеното кралство, могат да бъдат реекспортирани за ЕС, ако
пратката не бъде отхвърлена поради сериозен проблем свързан със здравеопазването
на животните или общественото здраве. Ако пратката бъде реекспортирана за ЕС, ГКП в
Обединеното кралство ще предостави съответната документация, ако е необходимо, на
повторно влизащия ГКП в ЕС. Например, това може да включва писмо, посочващо
причината за отказ и потвърждение, че стоките са били под митнически или надзор на
компетентен орган.
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