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Veterinary Certificate B - Cats and Dogs from Specified Countries or Territories where Rabies is absent or 

Well Controlled/ Ветеринарен сертификат за котки и кучета от определени държави или 

територии с отсъствие на бяс или контролиране на заболяването бяс 

 

Country:/ Държава NZ Permit to Import number:/ Номер на разрешително за внос: 

I,/Аз ......................................................................... an official government veterinarian of /. официален ветеринарен лекар 
от........................................ 
(country or territory)/страна или територия), certify after due enquiry, in regards to the animal identified in the attached veterinary certificate 
that:/ (удостоверявам след надлежно проучване по отношение на животните, посочени в приложения ветеринарен сертификат, 
че: 
 

(1) The cat or dog was inspected in the two days prior to travel and is:/ Котката или кучето е прегледано през двата дни преди 
пътуването и е: 
(a) Healthy and fit to travel./ Здраво и годно да пътува. 
(b) Free from external parasites./ Без външни паразити. 
(c) Free from clinical signs of infectious disease./ Без клинични признаци на инфекциозно заболяване. 
(d) (Only for a dog that is not castrated or spayed) free from any visible signs of canine transmissible venereal tumour on examination 

of external genitalia (which includes examination of the extruded penis)./ (Само за куче, което не е кастрирано) без видими 
признаци на кучешки преносим венерически тумор при изследване на външните гениталии (което включва 
изследване на пениса) 

(2) All tests were conducted at a government laboratory or a laboratory approved by the official government veterinary authority of this 
country, and the results are stamped and attached to this certificate./ Всички тестове са проведени в държавна лаборатория или 
лаборатория, одобрена от компетентния ветеринарен орган на съответната държава, като резултатите са подпечатани и  
приложени към този сертификат. 

 

(3) All the required documents were examined and correctly completed in accordance with New Zealand import health standard 
requirements./ Всички изискани документи са разгледани и попълнени правилно в съответствие със здравните правила 
за внос в Нова Зеландия. 

 
(4) The microchip number was confirmed as/ Номерът на микрочипа е потвърден като .....................................................,  and  is 

recorded on all vaccination and treatment records, laboratory results, and certification./ и е записан на всички записи за ваксинация 
и лечение, лабораторни резултати и сертифициране. 

 

(5) The animal was placed in a container that meets the International Air Transport Association (IATA) standards. The container was clean, 
dry, and free of pests, and was fastened with an official seal bearing the number or mark:/ Животното е поставено в контейнер, 
който отговаря на стандартите на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Контейнерът е чист, сух и 
без вредители и има официален печат с номера или маркировката: 
........................................................................................................................................................................... 
Note: If seal is broken before arrival in New Zealand the container must be resealed securely by an authorised government official. The 
new seal number must be recorded below and endorsed by an authorised government official: / Забележка: Ако печатът е счупен преди 
пристигането си в Нова Зеландия, контейнерът трябва да бъде запечатан безопасно от оторизиран държавен служител. Номерът на новия 
печат трябва да бъде записан по-долу и заверен от упълномощен държавен служител: 
....................................................................................................................................... 
Note:/ Забележка: Government veterinary signature and stamp to be applied to all pages (including laboratory reports)./ Подписът и 
печатът на официалния ветеринарен лекар трябва да фигурира на всички страници (включително лабораторни 
доклади). 

Official Government Veterinarian/ Официален ветеринарен  

 

Signature:/ Подпис 

Date:/ Дата 

 

 
Official Veterinarian 

signature, Official 

stamp and date/ 

Подпис, печат и дата 

лекар 

Name: Address: /Адрес 

 

Email: 

 


