ОБЩИ НАСОКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ЗА
АВСТРАЛИЯ
https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/182-2021
Австралийските компетентни власти обръщат внимание, че са наясно с трудностите при
организирането на транспорта на домашни любимци до Австралия, но не могат да съдействат за
логистиката за животните, внасяни в Австралия. Тези договорености трябва да бъдат уточнени
между вносители и авиокомпании, спедитори. Всички котки или кучета, които пристигат в
Австралия без предупреждение или без валидно разрешение за внос и
ветеринарномедицинско удостоверение, ще се считат за несъответстващи и ще подлежат на
незабавен износ от Австралия. Ако лицето, отговарящо за животното, не може да организира
износа, австралийските компетентни власти може да нямат друга възможност, освен да
евтаназират животното.
Вносителите трябва да гарантират, че техните разрешителни за внос отразяват правилната страна
на износ и че маршрута на полетите отразява транзита и повторното натоварване. Ако животното
е минало карантинен и митнически контрол в друга държава по време на повторното
натоварване, то тази държава трябва да бъде посочена като държава на износ в разрешението за
внос на животното и здравния сертификат.
В случаите, когато няма налична опция кучето и/или котката да пристигнат директно на
международното летище в Мелбърн, може да се подаде заявление за искане за прехвърлянето им
през Сидни до съоръжението за провеждане на карантината след внос (PEQ) в Мелбърн.
Одобрението за това вътрешно претоварване в Австралия се издава при ограничени
обстоятелства и при условие че животното отговаря на условията, след подаване на молба до
imports@awe.gov.au. За кандидатстването се прилагат такси и се извършва оценка. Всички други
условия за внос трябва да бъдат изпълнени изцяло.
Няма промени в условията за внос на котки и кучета във връзка с COVID-19 и австралийските
компетентни власти продължават да обработват заявленията за разрешителни за внос.
За повече информация относно издаването на разрешителните за внос и често задаваните
въпроси: https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/24-2021

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

