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VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF FISH AND FISHERY 

PRODUCTS INTEDED FOR HUMAN CONSUMPTION TO ISRAEL/ 
 

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА РИБА И РИБНИ 

ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ ЗА ИЗРАЕЛ 
 

Certification No.: 

Сертификат №: 

Central competent authority: 

Централен компетентен орган: 

Local competent authority: 

Местен компетентен орган: 

Country of origin: 

Страна на произход: 

Place of origin/Mясто на произход: 

Name/Име: 

Ardes/Адрес: 

Approval No/Одобрение №: 

Consignor/Изпращач: 

Name/Име: 

 

Address/Адрес: 

Postal code/Пощенски код: Tel No/Тел: 

E-mail/Ел. поща: 

Consignee/Получател: 

Name/Име: 

 

Address/Адрес: 

Postal code/Пощенски код: Tel No/Тел.: 

E-mail/Ел. поща: 

Place of loading/Място на натоварване: Port of entry/Border crossing to ISRAEL/Пристанище на влизане/ 

Преминаване на граница към Израел: 

Date of containerization/stuffing/ 

Дата на поставяне в 

контейнери/складиране : 

Means of transport/Транспортно 

средство: 

Ship/кораб - Bill of lading/ 

Товарителница -    

Airplane/Самолет - 

AWB/Авиотоварителнца - 

   

Land/ППС 

Other/Друго 

   

Container identification/Идентификация на контейнера: 

Date of departure/Дата на 

заминаване: 

 
No. 

 

Container No/Контейнер № . 
 

Seal No/Пломба № 
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Identification of the commodities/Идентификация на стоките 

 

 

 
Description of 

commodity/ 

Описание на 

стоката 

 
 

Species/ 

Видове 

(scientific 

name/ 

научно 

наименован 

ие) 

Nature 

of 

commodit 

y/ 

Естество 

на 

стоката 

Treatment 

type/Storage 

temp/ 

Вид 

обработка/ 

температур 

а на 

съхранение 

Approval 

No. of 

Manufactur 

-ing plant/ 

Регистрац 

ионен № 

на 

производс 

твеното 

предприя 
тие 

No. of 

pack./ 

Брой 

опак 

овки 

Net 

weight 

(Kg.)/ 

Нето 

тегло 

(кg.) 

Harvest 
- 

-ing 

date 

(dd/mm/ 

yy)/ 

Дата на 

улова 

дд/мм/гг 

Product- 

-ion date 

(dd/mm/y 

y)/ 

Дата на 

производ 

ство 

дд/мм/гг 

Best 

before 

(dd/mm/ 

yy)/ 

Най- 

добър 

до 

(дд/мм/гг) 

 

 

 
Lot 

No./ 

Парти 

ден № 

           

           

           

           

           

           

Total/Общо     

 

The above mentioned commodities are certified for human consumption as/Горепосочените стоки са 

сертифицирани за човешка консумация, като: 

 
Non Ready to eat/Непредназначени за директна консумация 

Ready to eat/Предназначени за директна консумация 

Shipment number/s (as indicated on the Hebrew labels)/Номер/а на пратка (както е посочено върху 

етикетите на Иврит):    

Remarks/Other/Забележки/Друго: 

............................................................................................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................. ...............................................................................................  
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HEALTH ATTESTATION/ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Certification No/Сертификат №:   

II.1.- I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) 

No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 627/2019 and certify that the fishery 

products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they/Аз, 

долуподписаният официален ветеринарен лекар, декларирам, че съм запознат със съответните 

разпоредби на Регламенти (EО) 178/2002, (EО) 852/2004, (EО) 853/2004 и (EО) 627/2019 и 

удостоверявам, че рибните продукти, описани по-горе са произведени в съответствие с тези 

изисквания, и по-специално: 

– Come from (an) establishment(s) implementing a programmed based on the HACCP principles in 

accordance with Regulation (EC) No 852/2004/Произхождат от предприятие(я), в които са въведени 

принципите HACCP в съответствие с Регламент(EО) 852/2004. 

– Have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, 

processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section VIII, Chapters I 

to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004/Са уловени и обработени на борда на плавателни съдове, 

разтоварени, обработени и където е подходящо приготвени, преработени, замразени и размразени 

хигиенично, в съответствие с изискванията, посочени в Раздел VIII, Глави I до IV от Приложение III 

на Регламент (ЕО) 853/2004. 

– Satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004 and the criteria laid down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for 

foodstuffs/Отговарят на здравните стандарти, посочени в Част VIII, Глава V на Приложение III на 

Регламент (EO) 853/2004 и критериите, посочени в Регламент (EO) 2073/2005 относно 

микробиологични критерии за храните. 
 

– Have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of 

Annex III to Regulation (EC) No 853/2004/Са опаковани, съхранявани и транспортирани в съответствие с 

Част VIII, Глави от VI до VIII на Приложение III на Регламент (EО) 853/2004. 

– Have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004/Са 

маркирани в съответствие с Част I на Приложение II наРегламент (EО) 853/2004. 

– The guarantees covering live animals and products thereof, if from aquaculture origin, provided by the 

residue plans submitted in accordance with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled; 

and/Гаранциите, по отношение на живи животни и продукти от тях, ако са с произход аквакултури, 

представени с подадените планове за остатъчни количества съгласно Директива 96/23/EО, и по-точно 

Член 29 от нея са изпълнени, и 

– Have satisfactorily undergone the official controls laid down in Annex VІ to Regulation (EC) No 

627/2019/Са преминали със задоволителен резултат официалния контрол, съгласно Приложение VІ от 

Регламент (EО) 627/2019. 

 

II.2.- Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin (2) (4)/Здравна информация за 

риба и ракообразни (2) (4)/ 

Official Stamp(English)/Официален Печат (английски език)    
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I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in 

Part I of this certificate/Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, с настоящото удостоверявам, 

че аквакултурите или продуктите от тях, описани в Част I от този сертификат: 
 

II.2.1.- Requirements for susceptible species to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic 

haematopoietic necrosis (EHN), Taura syndrome and Yellow head disease. (3) (4)/Изисквания за видовете, 

възприемчиви към Епизоотичен улцеративен синдром (EUS), Епизоотична хематопоетична некроза 

(EHN), Синдром на Таура и заболяване “жълта глава” (3) (4). 
 

Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4)[EUS] (4)[EHN] (4)[Taura syndrome] 
(4)[Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the 

competent authority (5)/Произхождат от страна/територия, зона или подрегион (компартмент), обявени 

от компетентните органи като свободни от (4)[EUS] (4)[EHN] (4)[Taura syndrome] (4)[Yellowhead disease] в 

съответствие с Глава VII от Директива 2006/88/EО или съответните Стандартите на OIE(5). 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 

infection of the relevant disease must be immediately investigated by the official services./където съответните 

заболявания подлежат на задължително обявяване и при съмнение за възникване на заразяване, 

трябва да бъде проведено незабавно разследване от компетентните органи. 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of 

the diseases/всички въвеждани видове, възприемчиви към съответните заболявания произхождат от 

зона, свободна от заболявания. 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases/, 

възприемчивите видове не са ваксинирани срещу съответните заболявания. 

II.2.2.- Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious 

haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease 

(3) (4)/Изисквания към видовете, възприемчиви към вирусна хеморагична септицемия (VHS), 

инфекциозна хемопоетична некроза (IHN), инфекциозна анемия по сьомгата (ISA), Koi херпесен вирус 

(KHV) и болест на белите петна (ихтиофтириус) (3) (4) 

Originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4)[VHS] (4)[IHN] (4)[ISA] (4)[KHV] 
(4)[White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the 

competent authority (6)/Произхождат от страна/територия, зона или подрегион (компартмент), за които 

компетентните органи гарантират, че са свободни от(4)[VHS] (4)[IHN] (4)[ISA] (4)[KHV] (4)[White spot 

disease] в съответствие с Глава VII на Директива 2006/88/EО или съответния стандарти на OIE.(6) 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 

infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority/ където съответните 

заболявания подлежат на задължително обявяване и при съмнение за възникване на заболяване, 

трябва да бъде проведено незабавно разследване от компетентните органи. 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of 

the disease/всички въвеждани възприемчиви видове трябва да произхождат от зона, свободна от 

съответните заболявания. 

(iii) species susceptible  to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases/ 

възприемчивите видове не са ваксинирани срещу съответните заболявания . 

 
II.2.3.- Transport and labeling requirements/Изисквания за транспорт и етикетиране: 

II.2.3.1.- the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including the water 

quality, that do not alter their health status/посочените по-горе аквакултури,са поставени при условия, 

включително и качество на водата, които не нарушават техния здравен статус. 

II.2.3.2.- the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously 
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Done at/Изготвен в: ....................................................................................., on/на : ................................................. 

(Place/Място) (Date/Дата) 

Official Stamp (English) / 

Официален печат (английски език) 
Name, position and signature of the Official Veterinarian 

Име, длъжност и подпис на Официален ветеринарен лекар 

unused/транспортният контейнер или лодката са почистени и дезинфекцирана преди натоварването 

или се използват за първи път. 

II.2.3.3.- the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when 

transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in Part I of this certificate, 

and the following statement/пратката се идентифицира с четлив етикет от външната страна на 

контейнера, или когато се транспортира с кораб, в митническата декларация на кораба, със 

съответната информация, в съответствие с Част I на този сертификат и следното твърдение: 

"(4)[Fish] (4)[Crustaceans] (4)[Molluscs] intended for human consumption in Israel"/"(4)[Риба] (4)[Ракообразни] 
(4)[Миди] предназначени за консумация от човека в Израел". 

 

NOTES/ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 

– To clarify/Пояснения: 

o This document is valid only when issued and signed by the official competent authority of the 
exporting country/Този документ е валиден, само, когато е издаден и подписан от 

официален компетентен орган на страната-износител. 

o This document is addressed to the Israeli Ministry of Health and when presented, during the 
consignment inspection process and thereafter, this document will be considered as the property 
of the Ministry of Health/Този документ е предназначен да послужи пред 

Министерство на здравеопазването на Израел и при представяне, по време на 

инспекцията на пратката и след това, ще бъде считан за собственост на 

Министерството на здравеопазването на Израел. 

 
Part I/Част I: 

– Box: Place of origin: name and address of the dispatch establishment/Място на произход: име и адрес 

на изпращащото предприятие. 
– Box: Identification of container: Where there is a serial number of the seal it has to be 

indicated./Идентификация на контейнера: Когато има сериен номер на пломбата, той трябва да бъде 

отбелязан. 

– Box Date of departure: Will be no sooner than the date of issuing the Health certificate/Дата на 

заминаване: Ще бъде не по-рано от датата на издаване на Здравния сертификат. 
– Box Identification of commodities/Идентификация на стоките:: 

 Description of commodity : Specify the appearance and main Characteristics of commodity/ 

Описание на стоката: Опишете вида и общите характеристики на стоката

(ex: head on/head off/fillet/smoked/dried/salted/coated etc., as indicated on the invoice ) 

(пр.: с глави/без глави/филе/пушена/сушена/осолена/с люспи и.т.н., както е посочено във 

фактурата) 

 

 Nature of commodity: Specify whether aquaculture or wild origin/Вид на стоката:Опишете дали

е аквакултура или е свободно уловена 

 Treatment type: Specify whether live, chilled, frozen or processed/Вид обработка: опишете дали 

е жива, охладена, замразена или преработена.

 Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, cold store, processing 

plant/Производствено предприятие: включва кораб-фабрика, хладилен кораб, хладилен 

склад, преработвателно предприятие.
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 Harvesting date: Specify the original date of harvestin : specific date in chilled fish and at least , 

month and year in the case of non-chilled fish/Дата на улова: Посочете първоначалната дата 

на улова: конкретна дата за охладена риба и поне месец и година за неохладена риба.

 Production date : Specify the original date of production (freezing , packaging, processing )/Дата 

на производство: Посочете първоначалната дата на производство(замразяване, пакетиране, 

преработка).

 Best before: Specify the date which is printed on the Hebrew label (optional)/Най-добър до: 

Посочете датата, която е отбелязана на етикета на Иврит (по избор).

 Shipment No.: Specify the shipment number which is printed on the Hebrew labels/Номер на 

пратката: Посочете номера на пратката, отбелязан на етикета на Иврит.

 

Part II/ Част II: 

 
(1)  Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification 

requirements laid down in equivalence agreements or other European Union legislation/Част II.1 от 

сертификата не се прилага за държави със специални изисквания за сертифициране на 

общественото здраве, определени в споразумения за еквивалентност или друго законодателство на 

Европейския съюз. 

(2) Part II.2 of this certificate does not apply to/Част II.2 от сертификата не се прилага за: 

(a) non-viable crustaceans, which means crustaceans no longer able to survive as living animals if 

returned to the environment from which they were obtained/нежизнеспособни ракообразни, което 

означава, ракообразни, които вече не могат да оцелеят, ако са върнати обратно в средата, 

където са уловени. 

(b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch/риба, която е умъртвена и изкормена 

преди изпращане. 

(c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption 

without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages which comply with 

the provisions for such packages in Regulation (EC) No 853/2004/аквакултури и продукти от тях, 

които са пуснати на пазара за консумация от човека без допълнителна преработка, при условие 

че са опаковани в опаковки за продажба на дребно, които отговарят на разпоредбите за такива 

опаковки в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004. 
 

(d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with Article 4(2) of 

Directive 2006/88/EC, or for dispatch centers, purification centers or similar businesses which are 

equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, or where the 

effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the natural 

waters to an acceptable level/ракообразни, предназначени за преработвателни предприятия, 

одобрени в съответствие с член 4 (2) от Директива 2006/88/ЕО, или за центрове за изпращане, 

пречиствателни центрове или подобни предприятия, които са оборудвани със система за 

отпадни води, дезактивиращи посочените патогени, или където отпадната вода е обект на други 

видове обработка за намаляване до приемливо ниво на риска от пренасяне на забаолявания към 

природните води. 
 

(e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without 

temporary storage at the place of processing and packed and labelled for that purpose in accordance 

with Regulation (EC) No 853/2004/ракообразни, които са предназначени за последваща 

обработка преди консумация от човека, без временно съхраняване на мястото на преработка и 

опаковани и етикетирани за тази цел, в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004. 



Настоящият сертификат се подписва единствено от служители на БАБХ, чиито спесимени са 
официално изпратени до компетентните власти в Израел! 

7 

 

 

 
 

(3) Parts II.2.1 and II.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases 

referred to in the title. Susceptible species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC/Части II.2.1 

и II.2.2 от сертификата се прилагат само за видовете, възприемчиви към една или повече от 

болестите, посочени в заглавието. Възприемчивите видове са изброени в Приложение IV от 

Директива 2006/88/ЕО. 

(4) Keep as appropriate/Ненужното се зачертава. 

(5) For consignments of species susceptible to EUS, EHN, Taura syndrome and/or Yellowhead disease 

this statement must be kept for the consignment to be authorised into the coutry of destination/За 

пратки от видове, възприемчиви към EUS, EHN, синдром на Таура и/или заболяване “Жълта 

глава” това твърдение трябва да бъде запазено докато пратката бъде допусната в страната по 

местоназначение. 

(6) To be authorised into a country of destination declared free from VHS, IHN, ISA, KHV or Whitespot 

disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article 44(1) 

or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain 

species susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies)/За да бъде 

допусната в държавата по местоназначение, обявена за свободна от VHS, IHN, ISA, KHV или 

заболяването “бели петна”(ихтиофтириус), или в съответствие с установената в съответствие с 

член 44 (1) или (2) от Директива 2006/88/ЕО програма за надзор или ликвидиране, едно от тези 

твърдения трябва да се запази, ако пратката съдържа видове, възприемчиви към болестта(ите), за 

която свободата от заболяване или програмата(ите) се прилага(т). 
 

 The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the 

certificate/Цветът на печата и на подписа трябва да бъде различен от този на другите данни в 

сертификата. 


