
Written declaration referred to in Article 25(3) of of Regulation (EU) No 576/2013 / Писмена 

декларация, посочена в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013 

 

I, the undersigned/Аз, долуподписаният 

……………………………………………………………………………………………………… 

[owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the 

non-commercial movement on behalf of the owner(1)/собственик или физическо лице, което 

писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име движението с 

нетърговска цел(1)] 

declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or 

transfer of ownership and will accompany the owner or the person who has authorisation in 

writing from the owner to carry out the non-commercial movement on behalf of the owner(1) 

within not more than five days of his movement/декларирам, че следните домашни 

любимци, извършващи движение, което не цели продажбата или прехвърлянето на 

собствеността върху тях, ще придружават собственика или физическо лице, което 

писмено е упълномощено от собственика да извършва от негово име(1) движението с 

нетърговска цел, в срок от най-много 5 дни от неговото движение. 

 

Transponder/tattoo(1) alphanumeric code/ 

Буквено-цифров код на 

транспондера/татуировката(1) 

Animal health certificate number/ Номер на 

ветеринарно-санитарния сертификат 

  

  

  

  

  

 

 

During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility 

of/По време на движението с нетърговска цел отговорност за гореизброените животни 

ще носи  

(1) either/или [the owner/собственикът]; 

(1) or/или [the natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the 

non-commercial movement on behalf of the owner/ физическо лице, което писмено е 



упълномощено от собственика да извършва от негово име движението с нетърговска 

цел]; 

(1) or/или [the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-

commercial movement on behalf of the owner: …………………………………….(insert name 

of the carrier)/физическото лице, определено от наетия от собственика превозвач, за да 

извърши от негово име движението с нетърговска цел на животните: 

…………………………………………… (вписва се името на превозвача)] 

 

Place and date/Населено място и дата: 

 

Signature of the owner or the natural person who has authorisation in writing from the owner to 

carry out the non-commercial movement on behalf of the owner(1)/Подпис на собственика 

или физическото лице, което писмено е упълномощено от собственика да извършва 

от негово име движението с нетърговска цел(1): 

 

 

 

(1) Delete as appropriate/Ненужното се зачерква 

 


