Внос на кучета и котки от държави/места от група III в
Хонконг
https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_idc/qua_ie_ipab_i
dc_Group_III_Mainland.html
Процедура за кандидатстване:
* Моля, прочетете внимателно всички части, преди да подадете заявлението си.
I. Подайте документа за кандидатстване:
1. Обадете се в офиса на AFCD (852) 2150 7065, за да проверите наличността на
карантинното съоръжение. Резервация на Карантинно съоръжение може да бъде
организирана само ако подадените документи са изрядни.
2. Изпратете следните документи
(icsenquiry@afcd.gov.hk) или лично:

по

факс

(852)

2375

3563,

имейл

а. Попълнете необходимия формуляр за кандидатстване (Специално
разрешително (за внос/транзит/претоварване на животни и птици) - формуляр
№ AF240
(415KB) или (Разрешително за внос (за внос на бозайници, които
не влизат в хранителната верига от континенталната част на Китай) - формуляр
№. AF301
(167KB) за животни от континентален Китай) и формуляр за
Декларация и Разрешение - формуляр № UN110
(примерен документ).
Точни копия са достъпни от интерактивния телефон (852) 2708 8885.
Формулярът може да бъде получен и чрез набиране на номер (852) 1823
б. HKID / Паспорт на кандидата (фотокопие, ако се изпрати по пощата).
в. Сертификат/карта за ваксинация, показваща датата на раждане на
животните, номер на микрочип на животните и записите за ваксинация на
следните ваксини, отговарящи на изискването за пълна ваксинация (№ G122 Насоки за пълна ваксинация на кучета и котки под карантина в Хонконг
):



Куче - гана, инфекциозен кучешки хепатит и парвовироза.
Котка - Котешка панлевкопения (инфекциозен ентерит)
респираторен комплекс при котки (котешки грип).

и

д. Попълнете Формуляр за резервация на Държавен център за
(202 КБ)
управление на животните за карантина (Формуляр № PC100).

3. Можете да потвърдите дали отдела е получил изпратения документ, като
наберете (852) 2150 7065.
4. Ще се свържем с вас, за да потвърдите резервацията на карантинно
съоръжение и да заплатите таксата, след като бъде потвърдено, че подадените
документи са в ред.
II. Платете таксата за разрешителното
Таксата трябва да бъде платена в момента на заявлението (освен ако не е посочено
друго). Таксата за разрешително за едно животно е 432 HK$. Таксата за всяко
допълнително животно е 102 HK$ при едно и също разрешително за единична пратка.
Не се изисква такса за разрешително за животни, внесени от континентален Китай.

Парични средства или чекове, платими на „Правителството на
Специалния административен район на Хонконг“, трябва да бъдат платени в
момента на подаване на заявлението.
Кръстосани местни чекове се приемат на място. Не трябва да се изпращат пари в брой
По поща:
по пощата.
Плащането се извършва по банкова сметка във ВАЛУТАТА НА ХОНКОНГ,
За
платима на „Правителството на Специалния административен район на
кандидатстване Хонконг“, изтеглена от банка в Хонконг. Кандидат от чужбина може да посочи
в чужбина:
лице или агент в Хонконг, който да кандидатства за разрешителни от негово/нейно
име.
Лично:

III. Къде да кандидатствате
Лично или по пощата до службата за лицензиране:
Permit & Certification Section (Counter No. 10), Import & Export Division, 5th Floor,
Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Cheung Sha Wan Government Offices,
303 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong
Работно време:
От понеделник до петък: 8:30 ч. - 12:30 ч., 13:30 ч. - 17:15 ч. (Затворено в събота,
неделя и официални празници.)
IV. Време за обработка на заявленията
Най-малко 3 работни дни, при условие че се предостави цялата необходима
информация (т.е. отнема 5 работни дни от датата на получаване на заявлението и
таксата до датата на издаване).
Моля, кандидатствайте
предварително като вземете предвид времето за изпращане по пощата и спазвайте

здравните изисквания като ваксинации и/или кръвни изследвания.
V. Изпращане на Разрешително


С обикновена поща (местна) или въздушна поща (в чужбина) на адреса,
посочен във формуляра за кандидатстване. Моля, приложете към заявлението
плик със собствен адрес (не се изисква печат).



За да се избегне забавяне на пощата, кандидатът може да избере лично да
вземе разрешителното от лицензионната служба или от назначен агент.
Разрешителното няма да бъде изпратено по факс или имейл.

Изисквания за внос
Моля, прочетете внимателно условията на разрешителното, за да
гарантирате пълното им съответствие преди вноса на животни.
Неспазването на условията на разрешителното може да наложи животните
да бъдат върнати в държавата/мястото на износ или да бъдат поставени
под карантина за период, определен от старши ветеринарен служител, за
сметка и риск на лицето/агента. Лицето/агентът може да бъдат подведени
под отговорност.
Животните трябва да пристигнат в Хонконг в определения период от време
и да се държат в Центъра за управление на животните AFCD под карантина, в
противен случай карантинното съоръжение трябва да бъде резервирано
отново.
Произход
Разрешителни условия
Формуляри на сертификат за
здравето на животните
Период на карантина
Резервация на карантинни
съоръжения

С изключение на
континентален Китай
DC-03V03

Континентален Китай
DC-05V03

VC-DC3 (Sample Document)

VC-DC3 (Sample Document)

Минимум 4 месеца

Минимум 4 месеца

PC100 (Sample Document)

PC100 (Sample Document)

Важно напомняне


Кучетата и котките, внесени от страни/места от група III, подлежат на минимум
4-месечен карантинен период в Центъра за управление на животните на този
Отдел (Introduction to Animal Management Quarantine Centre) за сметка на
кандидата. Поради колебанията в търсенето на карантинно съоръжение в
Правителствен център за управление на животните, ние ви препоръчваме да
резервирате карантинното съоръжение поне 12 месеца предварително за котки
и 18 месеца предварително за кучета, за да избегнете забавяне на плана си за

внос на Вашите домашни любимци. (По-дългото време за изчакване за кучета
се дължи на ремонтни дейности и подобрения в карантинното съоръжение на
Правителствения център за управление на животните).


Окончателното уреждане на пътуването НЕ трябва да се прави, докато не бъде
предоставено разрешение.



На заявителя ще бъдат изпратени два комплекта карбонизирани специални
разрешителни. Моля, запазете оригиналното (бяло) копие за освобождаване на
домашни любимци при пристигане (retrieval of pets on arrival). Превозващата
авиокомпания и корабната компания може да изиска от изпращача да
представи дубликат (жълто) копие, преди да приеме превоза на домашни
любимци в държавата/мястото износител.



Домашни любимци, които са напуснали Хонконг, при завръщането им обратно в
Хонконг подлежат на ограниченията за внос и карантина, както е посочено погоре. Специални разрешителни/Разрешителни за внос за връщане на домашни
любимци, които са напуснали Хонконг, трябва да бъдат получени
предварително от този Отдел.



Ако се прецени за необходимо (например животни със съмнителна анамнеза;
животни с клинични признаци на заболяване), периодът на карантина за кучета
и котки от всички държави/места (група I, II и III) може да бъде удължен.
Кучетата и котките без подходяща документация може да бъдат задължени да
преминат минимум 4-месечна карантина за сметка на собственика или да
бъдат върнати в държавата/мястото на произход.



Location of AFCD office at the Hong Kong International Airport. (Местоположение
на офиса на AFCD на международното летище в Хонг Конг.)



Моля, щракнете върху линка по-долу за обобщение на процедурата по
импортиране.

https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_idc/files/comm
on/group3_flow.pdf

Tel : (852) - 1823
Email : icsenquiry@afcd.gov.hk

