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Veterinary health certificate for exporting animal products and by-products (not fit for human 

consumption) into the United Arab Emirates / Ветеринарен здравен сертификат за износ на 

животински продукти и странични животински продукти (негодни за човешка 

консумация) в Обединени арабски емирства 

 

Country of export / Държава износител:  

 

1.1 Consigner / Изпращач 

 

Name / Име 

      

     Address / Адрес 

 

1.2 Certificate number / Номер на сертификата 

 

1.3 Veterinary Authority - Address / Компетентен 

ветеринарен орган - Адрес 

 

 

1.4 Consignee / Получател 

 

      Name / Име: 

 

      Address / Адрес:  

 

1.5  Country of Origin ISO CODE / Държава на 

произход ISO КОД:    

 

1.6  Region / Establishment  

Област/Предприятие  

 

 1.7  Importing Country ISO CODE / Държава вносител 

ISO КОД: 

1.8  Region / Establishment 

in destination / 

Област/Предприятие 

получател 

 

 

 

1.9  Place of Origin (Name – Address ) / 

Място на произход (Име - Адрес) 

 

1.10 Shipping Station / Място на 

натоварване 

 

1.11 Date of Shipping / Дата на натоварване 

1.12 Transport means by: / Транспортни 

средства 

 

∎ Air/По въздух ∎ Sea /По море  

∎ Land/По земя 

1.13 Border post Identification  / Идентификация на 

граничния пункт  

 

1.14 Number of CITES permit (if 

applicable) / Номер на разрешителното 

по CITES (ако е приложимо) 

1.15 Commodity Descriptions / Описание на пратката 

 

 

1.16 HS CODE Commodity No. / HS КОД номер на 

пратката                    

 

 



 

 

 

1.17 Total Quantity / Общо количество 1.18 Type of Storage temperature / Температура на 

съхранение 

 

 Normal /Стайна    Chilling / Охладено  

 Freezing / Замразено 

1.19 Total number of Packages / Общ 

брой опаковки 

 

1.20 Identification of container / Идентификация на 

контейнера 

 

1.21 Type of Packaging / Вид на 

опаковките 

1.22 Commodities intended for use in / Пратката е 

предназначена за употреба като: 

 Animal feed  / Фураж за животни      

 Manufacturing / Допълнително преработване     

 Other use / Друга употреба 

1.23  Consignment identification / Идентификация на пратката: 

Specie breed (scientific name) / Вид, порода (научно наименование):                                            

Method of preparation / Метод на обработване:           

Establishment license No / Разрешително на предприятието No:                                    

No of Packages / Брой на опаковките:                                     

Net Quantity / Нетно количество:                                   

No of dispatch and date / Номер на пратката и дата: 

 

 

 

b.   I, the undersigned, --------------, governmental veterinarian in charge, hereby attest that the animal 

products described above fulfil the following conditions* / Аз, долуподписаният 

…………………………………….. официален ветеринарен лекар, удостоверявам че 

животинските продукти описани по-горе, отговарят на следните изисквания*:  

 

In the case of animal products and by-products of Cloven animals / В случай на животински 

продукти и странични животински продукти от копитни животни: 

 The products and by-products are derived from animals came from a country or region 

recognised as free from foot-and-mouth disease by the World Organisation for Animal Health, or 

from a county or region where no foot-and-mouth disease outbreak was recorded for at least 12 

months prior to export based on published periodic reports of the World Organisation for Animal 

Health (OIE), or from a country or a region where the disease has not been recorded (with the 

implementation of the stamping-out policy) for a period not less than 3 months prior to 

exportation. / Животинските продукти и странични животински продукти са добити от 

животни, произхождащи от държава или регион признати за свободни от шап от 

Световната организация за здравеопазване на животните, или от държава или 

регион, където на базата на публикуваните периодични доклади на Световната 

организация за здравеопазване на животните (OIE), не са регистрирани случаи на 

шап през последните 12 месеца преди износа, или от държава или регион, където 

заболяването не е било регистрирано (при прилагане на политика на stamping-out) в 



 

 

 

период не по-малък от 3 месеца преди износа. 

 The products and by-products are derived from animals came from a country outside the 

geographical regions where Rift Valley fever exists or from a country where the disease has not 

been recorded for at least two years prior to export. / Животинските продукти и странични 

животински продукти са добити от животни, произхождащи от държава, 

разположена извън географските региони, в които е разпространено заболяването 

Треска от долината на Рифт или от държава, в която заболяването не е регистрирано 

най-малко две години преди износа. 

 The products and by-products are derived from animals came from a country which has no case 

of Anthrax, or animals from establishment which has no record of anthrax for at least 20 days 

prior to export. / Животинските продукти и странични животински продукти са добити 

от животни, произхождащи от държава, в която няма случаи на Антракс или от 

животни от обект, в който не са регистрирани случаи на Антракс, най-малко 20 дни 

преди износа. 

 The hide and skins derived from cattle: from a country free from Lumpy Skin Disease (LSD) for 

at least the three years prior to export without application of vaccination policy or cow skins 

were stored for at least 40 days prior to exportation. / Кожите, добити от говеда, са от 

държава, която е свободна от заболяването Заразен нодуларен дерматит най-малко 

три години преди износа, в случай, че не се прилага политика на ваксиниране или са 

били съхранявани за минимум 40 дни преди износа. 

 The hide and skins derived from sheep and goats: from a country where Sheep pox and Goat pox 

has not been recorded for at least three years prior to export without the implementation of the 

stamping out policy or from a country where the disease has not been registered for at least 6 

months prior to exportation if applying the stamping out policy. / Кожите, добити от овце или 

кози, са от държава, в която не са регистрирани случаи на Шарка по овцете и Шарка 

по козите най-малко три години преди износа, в случай, че не се прилага политика 

на stamping-out или от държава, в която заболяването не е било констатирано най-

малко 6 месеца преди износа, в случай на прилагане на политика на stamping-out. 

 

 

In case of products and by-products of bird / В случай на животински продукти и странични 

животински продукти от птици 

 The products and by-products were from region free from Highly Pathogenic Avian Influenza 

and Newcastle disease for at least 3 months prior to export with the application of the stamping 

out policy, or for a period not less than 12 months prior to export without applying the stamping 

out policy. / Животинските продукти и странични животински продукти са от регион, 

който е свободен от Високопатогенна инфлуенца по птиците и Нюкясълска болест за 

най-малко три месеца преди износа, в случай, че се прилага политика на stamping-

out или за период не по-малко 12 месеца преди износа, в случай че не се прилага 

политика на stamping-out. 

 Avian influenza has not been reported within a 25 km radius area around the establishment which 

is the source of products or by- products. / Няма докладвани случаи на птичи грип в 25 км 

зона около предприятието, което е източник на животинските продукти и странични 



 

 

 

животински продукти. 

 The premises in which the products and by-products have been produced and prepared have been 

under governmental veterinary supervision. / Обектите, в които животинските продукти и 

странични животински продукти са произведени и подготвени, са под държавен 

ветеринарен контрол.   

 The consignment has been prepared for transport in clean containers and has been properly 

packaged. / Пратката се транспортира в чисти и надеждно опаковани контейнери. 

 

 

 

 

*Alternatives to special importation conditions shall be determined according to the World Organisation 

for Animal Health risk analysis. / Алтернативи на изискванията за внос ще бъдат установени в 

зависимост от анализа на риска на Световната организация за здравеопазване на 

животните. 

Veterinarian in - charge  / Официален 

ветеринарен лекар 

 

 

Name and address / Име и адрес 

 

Position / Длъжност 

Date / Дата 

 

Signature / Подпис 

Official stamp / Официален печат   

  

 


