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I.1. Consignor/ Изпращач 

   

Name/ Име 

  

Address/ Адрес 

  

Country/ Държава 

I.2. Certificate reference 

number 

Референтен номер на 

сертификата 

 

I.2.a. TRACES reference number 

Референтен номер по TRACES 

I.3. Central competent authority/ Централен компетентен орган 

 

I.4. Local competent authority/ Местен компетентен орган 

 

I.5. Consignee/ Получател 

  

Name/ Име  

  

Address/ Адрес 

  

Country/ Държава 

I.6. No.(s) of related original certificates/ Номер (а) на свързани 

оригинални сертификати    

 

 No.(s) of accompanying documents / Номер (а) на 

придружаващите документи  

  

   

I.7.Country 

of origin/ 

Страна на 

произход 

 

ISO 

code/ 

ISO код 

I.8. Region of origin/ 

Регион на произход 

I.9. Country of destination 

Страна на 

местоназначение 

ISO code  

ISO код 

I.10. Region of destination 

Регион на дестинация 

   

I.11. Place of origin/ Място на произход 

  

Name/ Име                           Approval number 

                                              Номер на одобрение 

 

 

Address/ Адрес 

 

I.12. Place of destination/ Място на дестинация 

I.13. Place of loading/ Място на товарене 

  Name/ Име 

 

Region/ Регион  

 

  Postal code/ Пощенски код 

 

I.14. Date of departure/ Дата на отпътуване 

 I.15. Means of transport/ Видове транспорт  

Aeroplane/ самолет  Ship/ кораб  

  

Railway wagon/ ЖП вагон   

  

Road vehicle/ сухопътен транспорт   

Other/ Друго   

 

Identification/ Идентификация 

 

Number (s)/ Номер (а) 

  

 

 

 

 I.18. Temperature of products/ Температура на 

продуктите 

Ambient             Chilled   Frozen  

На околната среда          Охладени              Замразени 

   

I.19. Number/Quantity 

Брой/ Количество 

I.20. Total number of packages 

Общ брой опаковки 

 I.21. Seal/Container number/ Номер на пломба/ контейнер 

http://www.babh.government.bg/
http://www.babh.government.bg/
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I.22. Commodities certified for:/ Стоките са сертифицирани за: 

 

 Human consumption / човешка консумация   

 

 I.23.  Transit through 3rd country/ Транзит през 3-та 

страна 

I.24. For export/  За износ    

 I.25. Identification of the commodities/ Идентификация на стоките 

 

                     Species (Scientific name)/  

Видове (научно наименование) 

 

 

       Manufacturing plant             Number of packages                                        Net weight 

 Производствено предприятие                     Брой опаковки                                                           Нето тегло 
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(GE) Milk HTB - Health certificate for dairy products for human 

consumption from the EU to Georgia (1) 

(GE) Milk HTB - Здравен сертификат за млечни продукти за човешка 

консумация от ЕС до Грузия (1) 

 II. Health information 

             Здравна информация 

II.a. Certificate reference number 

Референтен номер на сертификата 

II.b. TRACES reference number 

Референтен номер на TRACES 

  

I, the undersigned Official veterinarian hereby certify that:/  

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че: 

 

1. The dairy product described above, which is exported to Georgia, has been obtained from animals: 

Млечният продукт, описан по-горе, който се изнася за Грузия, е получен от животни: 

 

a) under the control of the official veterinary service, / под контрола на официалната 

ветеринарна служба, 

b) which were in a country or part thereof that has been free of foot-and-mouth disease and of 

rinderpest for a period of at least 12 months prior to the date of this certificate, and where 

vaccination against foot-and-mouth disease has not been carried out during that period,/ които са 

били в страна или част от нея, която е била свободна от шап и чума по говедата за 

период от най-малко 12 месеца преди датата на този сертификат, и където не е 

извършвана ваксинация срещу шап през този период, 

c) belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or 

rinderpest/ произхождащи от стопанства, които не са били под ограничения поради шап 

или чума по говедата  
d) subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health requirements 

of the EU, and/ подлежат на редовни ветеринарни инспекции, за да се гарантира, че 

отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания на ЕС, и 

e) which were fed with feed produced in compliance with Regulation (EC) No 1829/2003 on 

genetically modified food and feed. / които са били хранени с фуражи, произведени в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 относно генетично модифицирани храни и 

фуражи. 

 

2. It has undergone pasteurisation or been produced from raw milk which has been submitted to a pasteurisation 

treatment fulfilling the provisions of Regulation (EC) No 853/2004 laying down specific rules or requirements 

for heat treatment. / Претърпял е пастьоризация или е произведен от сурово мляко, което е било 

подложено на процес на пастьоризация, отговарящ на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 

853/2004 за определяне на специфични правила или изисквания за топлинна обработка. 

 

3. It was manufactured from raw milk:/ Произведен е от сурово мляко: 

 

a) which comes from holdings registered in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 and 

checked in accordance with Article 49 and Article 50 of Regulation (EU) 2019/627,/ 

произхождащо от стопанства, регистрирани в съответствие с Регламент (ЕС) № 

852/2004 и проверени в съответствие с член 49 и член 50 от Регламент (ЕС) 2019/627 
b) which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene 

conditions laid down in Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, / е произведено, събрано, 

охладено, съхранявано и транспортирано в съответствие с хигиенните условия, 

определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 853/2004, 
c) which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004,/ отговаря на критериите за общ брой микроорганизми  и соматични клетки, 

определени в приложение III към Регламент (ЕС) № 853/2004,  

d) which, pursuant to testing for residues of antibacterial drugs carried out by the food business 

operator in accordance with the requirements of the Regulation (EC) No 853/2004, it complies with 

the maximum residue limits for residues of antibacterial veterinary medicinal products laid down 

in Commission Regulation (EU) No 37/2010,/ което в резултат на тестването за остатъци от 

антибактериални вещества, извършено от бизнес оператора с храни в съответствие с 

изискванията на Регламент (ЕС) № 853/2004, отговаря на максимално допустимите 

стойности на остатъчни вещества от антибактериални ветеринарномедицински 

продукти, определени в Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията, 

e) which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the maximum residue 

levels for pesticides in accordance with the requirements of the EU, and/ е произведено при 

условия, гарантиращи съответствие с максималните нива на остатъчни вещества от 

пестициди в съответствие с изискванията на ЕС, и 

f) which has been produced under conditions guaranteeing compliance with the Council Directive 

96/22/EC concerning the prohibition on the use in stock farming of certain substances having a 

hormonal or thyrostatic action and of beta-blockers/ е произведено при условия, гарантиращи  

съответствие с Директива 96/22/ЕС на Съвета относно забраната за използване в  
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EUROPEAN UNION 

 

(GE) Milk HTB - Health certificate for dairy products for human 

consumption from the EU to Georgia (1) 

(GE) Milk HTB - Здравен сертификат за млечни продукти за човешка 

консумация от ЕС до Грузия (1) 

 II. Health information 

             Здравна информация 

II.a. Certificate reference number 

Референтен номер на сертификата 

II.b. TRACES reference number 

Референтен номер на TRACES 

 

животновъдството на определени вещества с хормонално или тиреостатично действие 

и на бета-блокери 

 

4. It comes from an establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance 

with Regulation (EC) No 852/2004./ Произхожда от предприятие, което изпълнява програма, 

основана на принципите на НАССР в съответствие с Регламент (ЕС) № 852/2004. 
 

5. It has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with the relevant hygiene 

requirements of the EU./ Обработено, съхранявано, опаковано, пакетирано и транспортирано в 

съответствие със съответните хигиенни изисквания на ЕС. 

 

6. It meets the relevant microbiological criteria of Commission Regulation (EC) No 2073/2005./  Отговаря на 

съответните микробиологични критерии на Регламент (ЕС) № 2073/2005 на Комисията. 
 

7. The guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in 

accordance with the requirements of Regulation (EU) 2017/625 are fulfilled./ Гаранциите за живи 

животни и продукти от тях, предоставени от плановете за остатъчни вещества, представени в 

съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625, са изпълнени. 

 

Notes:/ Бележки 

 

Part I:/ Част I:  

 

Box I.19: Indicate total gross weight and total net weight/ Поле I.19: Посочва се общото бруто тегло и общото 

нетно тегло 

Box I.21: Either seal- or container number or both is to be indicated in this box./ Поле I.21: В това поле трябва да 

се посочи номера на пломбата или контейнера, или и двете. 

  

 

Signature and stamp must be different color that in the printed certificate./ Подписът и печатът трябва да са в 

различен цвят от отпечатания сертификат. 

 Official veterinarian:/ Официален ветеринарен лекар: 

 Name (in capital letters) :/ Име (с главни букви): Qualification and title:/ 

Квалификация и длъжност: 

 

Local Veterinary Unit: /Местни ветеринарни власти:                     LVU No:/№ на местни ветеринарни власти 

         

Date:/ Дата:  Signature:/ Подпис: 

Stamp:/ Печат: 

 
 

(1) this model is valid until the entry into force of harmonized EU-Georgia export health certificate/този модел е валиден 

до влизането в сила на хармонизирания здравен сертификат за износ между ЕС и Грузия 

 


