Внос в Индия
Често задавани въпроси (ЧЗВ)
В.1 Какво е санитарно разрешително за внос?
Отг. Санитарното разрешително за внос е документ, издаден съгласно Раздел
3 (а) от Закона за внос на животни от 1898 г., разрешаващ внос на
животни и животински продукти. Това не е лиценз, но информира за
санитарните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от държавата
износител преди влизането на животински продукти в Индия.
В.2 Защо се изисква санитарно разрешително за внос?
Отг. Животинският продукт може да носи екзотични болести, които не
преобладаващи в Индия. Поради това санитарното разрешително
внос предвижда санитарните условия да бъдат удостоверени
официалния ветеринарен лекар на държавата износител, за да
намали рискът от навлизане на екзотични болести.
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В.3 Кой може да кандидатства?
Отг. Физическо лице/вносител с валиден код за внос и износ (IEC), занимаващ
се с търговия и маркетинг на различни животински продукти, както и
производства, изискващи по-нататъшна обработка, може да
кандидатства за санитарно разрешително за внос.
В.4 Какъв е форматът на заявлението за Санитарно разрешително за внос на
животински продукт?
Отг. Формуляри „A“ и „B“, както е нотифицирано чрез Уведомление № S.O.
2666(E) от 17 октомври 2014 г. за внос на животински продукти,
изискващи санитарно разрешително за внос, съответно за лични и
търговски цели, са достъпни на уебсайта: https://sip.nic.in/.
В.5 Какви документи са необходими за получаване на санитарно разрешително
за внос?
Отг. Вносител, който възнамерява да внася животински продукт за консумация
от човека, може да получи лиценз от Органа по безопасност на храните
на Индия, като посочи бизнес категорията като вносител. Към
заявлението трябва да бъде приложено копие от лиценза, получен от
органа по безопасност на храните на Индия. Могат да бъдат приложени
и каталог и кратко описание на продукта.
В.6 Какъв е срокът на валидност на санитарното разрешително за внос?
Отг. Валидността на санитарното разрешително за внос за различни
животински продукти варира от три месеца до една година, като се
допускат многократни пратки за внос в рамките на срока на валидност и
количество, разрешено в санитарното разрешително за внос. Срокът на
валидност може да бъде удължен при поискване от вносителите и по

причини, които трябва да бъдат записани в писмена форма.
В.7 Как да се регистрирам като вносител на портала за Специално разрешително
за внос (SIP portal)?
Отг. След като влезете в началната страница https://sip.nic.in , щракнете върху
Регистрация на нов вносител, попълнете всички данни за контакт,
включително потребителско име, парола, имейл, IE код, еднократна
парола (OTP) и щракнете върху бутон Изпращане. Полетата, срещу които
е отбелязано *, са задължителни.
В.8. Как да вляза?

Отг. Въведете вашето потребителско име, парола и Captcha изображение и
щракнете върху Вход. Ще се покаже начална страница.
В.9. Как да кандидатствам онлайн?
Отг. След като влезете, натиснете бутона за кандидатстване онлайн и
попълнете необходимия формуляр A или B, прикачете каталога/
документите към заявлението, запазете го и преминете към следващата
стъпка за плащане.
В.10. Как да платя таксите за обработка?
Отг. Онлайн плащане на 300 индийски рупии може да се направи през портала
за онлайн плащане.
В.11. Как да разбера статуса на заявлението?
Отг. Влезте в системата, както беше обяснено по-горе, натиснете връзката за
състояние на заявлението и състоянието ще се покаже.
В.12. Как ще бъде доставено санитарното разрешително за внос (SIP)?
Отг. След обработка и одобрение на заявлението, санитарното разрешително
за внос (SIP) ще бъде качено на уебсайта и може да бъде отпечатано само
еднократно.
В.13. Как ще бъде съобщено на вносителя за липсата на документи?
Отг. Отделът ще изпрати писмо на посочения електронен адрес относно
недостатъчни документи / каталог / копие на сертификат. Вносителят ще
трябва да качи необходимото на SIP портала след влизане в системата.
В.14. В случай на несъответствие в SIP, може ли да се направи промяна?
Отг. Поправката/изменението могат да бъдат направени в SIP за всеки отделен
случай въз основа на достатъчно основания.
Q.15. Трябва ли вносителят да се регистрира отново за всяко ново заявление
за SIP?
Отг. Не. Един вносител с един сертификат за внос/износ може да бъде
регистриран само веднъж. Всяко ново заявление за SIP може да бъде
подадено със съществуващите ID и парола.

В.16. Ако вносителят забрави паролата, може ли да бъде възстановена?
Отг. Паролата може да бъде възстановена чрез OTP на регистриран мобилен
номер на вносител.
В.17. Как вносителят трябва да промени данните за профила в SIP
приложението?
Отг. След влизане в приложението SIP, вносителят може да промени данните
на своя профил и паролата, както са дадени при регистрацията.
В.18. Какви са стъпките за онлайн заявление на SIP за вносители?
Отг. Вносителят може да изтегли SIP-Ръководство за потребителя след влизане
в приложението SIP.

