Неофициален превод
Въпроси и отговори при пътуване на домашни любимци за Великобритания
Въпрос 1:
В някои от случаите, регистриран превозвач превозва домашни любимци, но собственост
на различни лица (в момента живеещи или работещи в ОК) до различни места в ОК. Тъй
като превозвачът превозва обикновено повече от 5 животни и всички те не са
предназначени за осиновяване, продажба и/или не идват от приют, а крайната дестинация
са различни адреси на хора, за нашите колеги е невъзможно да попълнят сертификат за
внос в ОК (търговски сертификат), в който животните преминават от регистрирано
стопанство към друг регистриран обект в ОК. Бихте ли ми казали, каква е процедурата в
този случай и как това е описано във Вашето законодателство?
Отговор на въпрос 1:
Домашни любимци, които се преместват от ЕС в ОК отделно от собствениците си чрез
транспортна компания и не са предназначени за продажба/прехвърляне на
собственост/спасителни кучета, могат да пътуват съгласно Правилата за пътуване с
домашни любимци (Pet Travel Rules), при условие че броят на домашните любимци не
надвишава пет за собственик/упълномощено лице. Преминаването на домашните любимци
в ОК трябва да бъде в рамките на пет дни преди или след собствениците или
упълномощеното лице. Упълномощеното лице трябва да има писмено разрешение от
собственика за придружаването, както и всички други необходими документи. Освен това,
тъй като става въпрос за нетърговско пътуване, те трябва да попълнят декларация за
нетърговско движение.
Връзка към нетърговската декларация: https://www.gov.uk/government/publications/pet-traveldeclaration-for-the-non-commercial-movement-of-animals
Когато превозвачът е в ролята на „упълномощено лице“ от името на на
собствениците, той може да бъде упълномощен само за общо пет домашни любимци,
пътуващи с нетърговска цел.
Животни в едно и също превозно средство, които са предназначени за прехвърляне на
собственост/за продажба/спасителни кучета, трябва да пътуват съгласно правилата за
търговско
пътуване
и
да
имат
съответните
документи:
http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/bllv-5b.pdf
Животните, които отиват на едно и също местоназначение (клетка I.12), могат да бъдат с
един и същ здравен сертификат. Препратка към търговския образец на здравен сертификат
можете да намерите тук. Животните, които пътуват до различни местоназначения (клетка
I.12), трябва да имат отделен сертификат за всяко животно.
Въпрос 2: В други случаи различни собственици на домашни любимци биха искали да
пътуват със своите домашни любимци до ОК, но използвайки регистрирани превозвачи.
Както в първия случай, превозвачът събира в едно превозно средство повече от пет
домашни любимци, но броят на домашните любимци на човек не надвишава 5. В този
случай, ако за всеки домашен любимец има паспорт и декларация, но броят на животните в
превозното средство е повече от пет, какво следва да се предприеме? Превозвачите твърдят,
че на границата се иска сертификат за търговия, въпреки че животните не са предназначени
за продажба.
Отговор на въпрос 2: Домашни любимци, които се преместват от ЕС в ОК отделно от
собствениците си чрез транспортна компания и не са предназначени за
продажба/прехвърляне на собственост/спасителни кучета, могат да пътуват съгласно

Правилата за пътуване с домашни любимци (Pet Travel Rules), при условие че броят на
домашните любимци не надвишава пет за собственик/упълномощено лице. Преминаването
на домашните любимци в ОК трябва да бъде в рамките на пет дни преди или след
собствениците или упълномощеното лице. За да се гарантира, че това не се експлоатира,
проверяващите домашните любимци при влизане в ОК могат да поискат допълнителни
доказателства, с които да се докаже, че собственикът или упълномощеното лице се е
преместил в ОК в рамките на пет дни преди или след движението на домашните любимци и
че Раздел I в Паспорта за домашни любимци е изцяло попълнен. Упълномощеното лице
трябва да има писмено разрешение от собственика за придружаването, заедно с всички
други необходими документи. Освен това, тъй като става въпрос за нетърговско пътуване,
те трябва да попълнят декларация за нетърговско движение.
Връзка към нетърговската декларация: https://www.gov.uk/government/publications/pet-traveldeclaration-for-the-non-commercial-movement-of-animals
Когато превозвачът е в ролята на „упълномощено лице“ от името на собствениците,
той може да бъде упълномощен само за общо пет домашни любимци за нетърговско
придвижване.
Въпрос 3 Ако домашен любимец се продава, но е изпратен на личен адрес в ОК, какво
трябва да се впише в клетка I.12. Местоназначение в търговския сертификат?
Отговор на въпрос 3 - Ако домашен любимец се продава и се изпраща/доставя на личен
адрес в ОК, той трябва да влезе в съответствие с правилата за търговско пътуване:
http://apha.defra.gov.uk/documents/bip/iin/bllv-5b.pdf Частният адрес, на който ще пристигне
домашният любимец, трябва да бъде подробно описан в клетка I.12, където домашният
любимец трябва да остане и да си почине поне 48 часа, преди да му бъде позволено да
започне друго пътуване.

