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Veterinary health certificate for exporting live sheep to the Kingdom of Saudi Arabia 

Ветеринарен здравен сертификат за износ на живи овце в Кралство Саудитска 

Арабия 

Country of origin/Страна на произход:  

1.1.Consigner/ Изпращач 

Name/ Име 

Address/ Адрес 

1.2. Certificate number/ Номер на 

сертификата 

1.3. Vet authority Address/ Адрес на ветеринарния компетентен орган 

 

1.4. Consignee/ Получател 

Name/ Име 

Address/ Адрес 

 

1.5. ISO CODE country of origin/ 

ISO код на страната на произход 

1.6.Region/facility/ 

Област/обект 

 

1.7. ISO CODE importing country/  

ISO код на страната вносител 

 

1.8. Region/facility in destination/ 

Област/обект получател 

1.9. Place of origin(Name-Address)/ Място на произход (име-адрес) 

 

1.10.Freight station/  

Място на натоварване 

1.11. Date of freight/ 

Дата на натоварване 

1.12.Transport means by sea-air-land/ 

Транспортни средства по море-въздух-

земя 
Identifying goods/ Идентификация на 

пратката 

1.13. Border transit/ Граници на транзит 

1.14.Number of licence CITES (If existing)/ 

Номер на разрешителното по CITES (ако 

е приложимо) 

1.15. Good description/ Описание на 

пратката 

1.16.ISO CODE Good №/ ISO код Пратка № 

 

1.17. Total quantity/ Общо количество 

 

1.18. Container identification/ Описание на 

контейнера 

1.19. Parcel total №/ Общо партиди № 

1.20.Animal species/ Животински вид 

 

Slaughtering        Breeding        Fattening                     Others 

Клане                 Разплод    Угояване           Друго  

1.21. For import or acceptance/ За внос или приемане 

 

Final import                             Re-entry                             Temporary entry 

Окончателен внос           Повторно влизане          Временен внос  
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1.22.Identifying goods                   Strain 

Идентификация на пратката 

Group (scientific name)                   Identififcation mark                      Age 

Група (научно наименование)   Идентификационна марка     Възраст 
Identififcation №/Details                                  Quantity                       Sex  

Идентификационен номер/Детайли          Количество               Пол 

 

1.23. I,the undersigned …………………the governmental veterinarian in charge 

acknowledge that the live animals of the above description satisfy the following conditions/ 

Аз, долуподписаният отговорен държавен официален ветеринарен лекар, 

удостоверявам, че животните описани в настоящия сертификат, отговарят на 

следните изисквания: 

 

 The origin of animals from a country where FMD has not been registered for at least 

12 months prior to export, or from a country where the disease has not been 

registered for a period not less than 3 months prior to export with stamping out 

policy/ Животните произхождат от държава, в която не е имало случаи на 

шап най-малко 12 месеца преди реализиране на износа или от държава, в 

която заболяването не е установено в период не по-малък от 3 месеца преди 

извършване на износа в случай на провеждане на политика на 

изкореняване (стемпинг аут). 

 The animals are from а country has not been registered PPR for at least two years 

prior to export without use of vaccine, or the animals are not vaccinated and isolated 

in a facility where the disease has not been reported for at least 21 days prior to 

shipment and has been tested during the isolated period with negative results or the 

animal have been quarantine and vaccinated with inactivated vaccine before shipment 

for at least 21 days. (1)/ Животните са от държава, в която не е имало случаи 

на чума по дребните преживни най-малко две години преди износа без да е 

извършвана ваксинация или животните не са ваксинирани и са отделени в 

обект, където заболяването не е установено поне 21 дни преди 

натоварването на пратката и са били изследвани по време на периода на 

изолация като са показали отрицателни резултати, или животните са били 

поставени под карантина и ваксинирани с инактивирана ваксина най-

малко 21 дни преди изпращането. (1) 

 The animals are from a country where sheep pox have not been registered during the 

three years prior to exportation at least without the stamping out policy, or that they 

are from countries where the disease has not been registered for at least 6 months 

prior to export with stamping out policy or the animal not vaccinated and quarantine 

for (21) days prior to export, or have been vaccinated for at least 15 days and not 

more than 4 months prior to export(1)./ Животните са от държава, в която не е 

имало случаи на шарка по овцете поне три години преди износа без да е 

провеждана политика на изкореняване (стемпинг аут) или са от държава, в 

която заболяването не е установявано най-малко 6 месеца преди износа в 

случай на провеждане на политика на изкореняване (стемпинг аут), или 

животните не са ваксинирани и са били държани под карантина 21 дни 

преди износа, или животните са били ваксинирани преди най-малко 15 дни 

и не повече от 4 месеца преди износа. (1) 

 That animals come from holding which has been free from Brucellosis and 

Tuberculosis for the last 42 days and have been subjected to a laboratory test for the 

Brucellosis and Tuberculosis with negative results./ Животните идват от обект, 
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който през последните 42 дни е бил свободен от бруцелоза и туберкулоза и 

са били подложени на лабораторно изследване за бруцелоза и туберкулоза, 

като са показали отрицателен резултат.  

 The origin of the animals is from a country free from the Blue Tongue disease during 

minimum two years before export, (1) / Животните произхождат от държава, 

която е била свободна от заболяването Син език в продължение на поне две 

години преди износа(1) 
or the аnimals were subjected laboratory test to detect Blue Tongue virus antigen 

(PCR test) during the isolate period with negative results, (1) / или по време на 

периода на изолация животните са били подложени на лабораторно 

изследване, целящо установяване на вирусния антиген на причинителя на 

Син език (PCR тест) и са показали отрицателен резултат, (1) 
or the animals were protected from mosquitoes that transmit the disease (Culicoides) 

for at least (60) days prior to export and subjected to laboratory tests during this 

period to detect antibodies for the disease with negative results, (1) / или животните 

са били защитени от комарите преносители на заболяването (Culicoides) за 

период най-малко от 60 дни преди износа и по време на този период са били 

подложени на лабораторни изследване, целящо да установи наличието на 

антитела срещу заболяването и са показали отрицателен резултат, (1) 
or the animals were vaccinated against Blue Tongue not less than 60 days prior to the 

export with a vaccine containing all reported serotype in the country of export.(1) / 

или животните са били ваксинирани срещу заболяването Син език преди 

не по-малко от 60 дни от датата на износа с ваксина, съдържаща всички 

серотипове, циркулиращи в страната износител.(1) 

 The animals are from zone not reported any case of Anthrax disease for at least the 

last 30 days prior to export./ Животните са от зона, за която не са докладвани 

случаи на заболяването Антракс поне 30 дни преди износа. 

 The animals are from facilities not reported any case of Rabies for at least the last (6) 

months prior to export. / Животните са от обект, за който не са докладвани 

случаи на бяс поне шест месеца преди дата на износа. 

 The animals are received preventive doses of internal and external parasite during 14-

21 days before export and have been sprayed with insecticide approved by the 

exporting country. / Животните са третирани срещу вътрешни паразити в 

период от 14 до 21 дни преди износа и са обработени с инсектицид, одобрен 

в държавата износител. 

 The animals have been clinically examined during 48 hours before export and did not 

show any symptoms of infectious & contagious disease including Q fever disease./ 

Животните са били прегледани през 48 часовия период преди износа и не 

са показали никакви симптоми на инфекциозни или заразни заболявания, 

включително на заболяването Q-треска. 

 The animals originated from a farm where no case of Schmallenberg disease was 

notified 12 months prior to shipment. / Животните произхождат от ферма, в 

която 12 месеца преди износа не е докладван случай на заболяването 

Шмаленберг.  

 Recording the vaccinations (name of disease, vaccine type, vaccination date which 

were given to the animals within the six months prior to export./ Ваксинациите, 

извършени на животните в период от шест месеца преди износа, са 

записани (име на заболяването, вид на ваксината, дата на извършване на 

ваксинацията). 

 The animals have been kept in isolation between the date …. and …. under the 

control of exporting country’s official veterinarians for at last 21 days prior to export 

and found to be clinically free from any symptom of infectious or contagious disease. 
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/ В периода от …. до …. животните са държани в изолация най-малко 21 

дни преди износа, под контрола на официалните ветеринарни лекари в 

държавата износител и не са показали никакви клинични симптоми на 

инфекциозно или заразно заболяване. 
 

Additional attestation in case of breeding animals./ Допълнителна декларация в случай 

на животни за разплод. 

 The breeding animals are from a country free of Contagious Caprine 

Pleuropneumonia for at least 12 months prior to export with stamping out policy or 

that animal have been tested for the disease twice between the period of 21 - 30 days 

with negative results and the second test in the period not less than 14 days before 

export, or that animal have been vaccinated for the disease within 4 months prior to 

export./ Животните за разплод са от държава, която е била свободна от 

заболяването заразна плевропневмония по козите най-малко 12 месеца 

преди износа при провеждане на политика за изкореняване (стемпинг аут) 

или животните са били изследвани двукратно за наличието на 

заболяването в период от 21-30 дни  и са показали отрицателни резултати 

като вторият тест е проведен не по-рано от 14 дни преди износа, или 

животните са били ваксинирани срещу заболяването в 4 месечния период 

преди износа. 

 The breeding animals are from herds of origin, in which no case of Scrapie have been 

diagnosed for the past 7 years./ Животните за разплод, произхождат от стада, в 

които не е диагностициран случай на Скрейпи през последните 7 години. 

 The breeding animals are coming from herds not recorded symptoms of 

Trichomonosis, Paratuberculosis, Leptospirosis, Listeria, coital vesicular exanthema, 

and vibriosis/ Животните за разплод са от стада, в които не са констатирани 

симптоми на заболяванията Трихомоноза, Паратуберкулоза, Лептоспироза, 

Листериоза, Коитална везикуларна екзантема и Вибриоза. 

 The animals have not been fed with feed of animal origin with exception of milk 

protein./ Животните не са били хранени с фураж от животински произход, с 

изключение на такъв, съдържащ млечни протеини. 
 

Notes/ Бележки 

 
(1) Delete as appropriate / Излишното се зачертава 

 

Veterinarian in charge/ Отговорен официален ветеринарен лекар 

Name and address/ Име и адрес                                        Position/ Длъжност 

Date/ Дата     

Official stamp/ Официален печат                                    Signature/ Подпис 

 

 


