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ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ОБЕЗКОСТЕНО ГОВЕЖДО МЕСО 

ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ / 

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF DEBONED BEEF  

FROM REPUBLIC OF BULGARIA TO THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

 

 

Номер на сертификата/ Certificate number:_____________________ 

 

 

 

      Страна на износ/Country of export……………………..…………….………………… 

      Компетентно министерство/Competent Ministry:…………………………...…………….………………… 

      Местен компетентен орган /Competent local authority:…………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………………………………........ 

 

I. – ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ/PRODUCTS IDENTIFICATION: 

        Вид на продукта/Nature of product:………………………………..…………………………………........... 

        Вид на опаковката/Nature of packaging:…………………………..……………………………………….. 

        Брой на опаковките/Number of packages:……………………..…………...…………………………......... 

        Нето тегло/Net weight:……………………………………………………………………………………….. 

 

II. – ПРОИЗХОД НА ПРОДУКТИТЕ/PRODUCTS ORIGIN:  

Одобрена кланица (име, адрес и ветеринарен регистрационен номер) / Approved slaughterhouse 

(Name, address and Veterinary registration number):……………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………...………………….. 

 

III. – ДЕСТИНАЦИЯ НА ПРОДУКТА/PRODUCTS DESTINATION : 

         Име и адрес на изпращача /Name and address of consignor: …………...………………………................ 

         ……………………………………………………………………………………………….……..…...……… 

         Име и адрес на получателя /Name and address of consignee:……………………..…………….………… 

         ……………………………………………………………………………………………………….………… 

         Място на изпращане/Place of dispatch:…………..……..………………………………………….………. 

         Дата на изпращане/Date of dispatch:………...……………..…………………………………….………… 

         Място на дестинация/ Destination place..……………………………….………… 

         Транспортни средства (вид и идентификация)/Means of transport (kind and identification)……..…… 

         ……………………………………………………………………………………………………….….……… 

  

 

 

 

http://www.babh.government.bg/
http://www.babh.government.bg/


IV. – ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ/HEALTH INFORMATION: 

 

           Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:/ The undersigned 

official veterinarian certify that: 

 

    1.- Говеждото месо произхожда от мъжки животни:/Beef originates from male bovines:  

 

a) които са родени и отгледани в Република България /that were born and reared in Republic of 

Bulgaria. 

 

b) които не са възраст над 24 месечна възраст/that do not exceed 24 months of age. 

 

c) произхождат от области, в които няма случаи на СЕГ за последните 6 години./originating 

from counties where no recorded  cases of BSE during the last successive 6 years.  

 

d) употребата на протеини от бозайници (с изключение на мляко и млечни продукти) е 

забранено за изхранване на преживните животни, тази мярка се прилага, в съответствие с 

Решение 94/381/ЕО./the use of mammalian protein (except milk and milk products) is forbidden for 

feeding ruminant this measure is applied in compliance to Decision 94/381/EC.  

 

e) са подложени на предкланичен и следкланичен преглед от официален ветеринарен лекар в 

страната на произход и е установено, че нямат клинични признаци от заразни и 

инфекциозни заболявания./who have been subjected to an ante-mortem and post-mortem examination 

by the Official Veterinary Auhority at the country of origin and were found to be free from clinical sings 

of contagious and infectious disease. 

 

f) в процеса на производството, месото се добива, подготвя, обработва и съхранява при 

контролирани санитарни условия, които са в съответствие със законодателството на ЕС, и е 

годно за човешка консумация./the meat has been obtained, prepared, handled and stored under 

sanitary conditions governing the production process and controls, laid down in the EU legislations and it 

is, therefore, consider fit for human consumption.     

 

g) които са родени от животни също родени след датата на влизане в сила забраната за 

употребата на месокостно брашно при храненето./which mothers were born after the entry in force 

of ban of the use of meat - bone meal to feed the animals. 

 

h) месото е с официална здравна маркировка, с идентификационен знак върху пакетите и 

опаковките, които информират, че е изцяло подготвено и проверено в обекта, посочен в 

точка II, работещ под постоянен надзор от компетентните ветеринарни служби,/the meat   and 

the packages of meat bear an identification mark, informing that the meat has been wholly prepared and 

inspected at establishments referred to under point II that operate under constant supervision of the 

competent veterinary services. 

 

i) транспортните средства и условията на товарене на пратките отговарят на хигиенните 

изисквания в законодателството на ЕС/the means of transportation and loading conditions of this 

consignment meet the hygiene requirements in the EU legislations. 

 

j) съгласно националната програма за мониторинг на остатъчните вещества, установена за 

Република България, месото не съдържа антибиотици, ветеринарни лекарства, хормони, 

токсични метали, пестициди и диоксини/according to the national residues monitoring programme 

established for Republic of Bulgaria, the meat does not contain antibiotics, veterinary drugs, hormones, 

toxic metals, pesticides and dioxins. 

 

k) Република България е свободна от заболяванията шап и чума по говедата в съответствие 

с дефиницията на Международната организация по здравеопазване на животните (OIE)/ 
Republic of Bulgaria is free from Foot-and-mouth disease and rinderpest according to the OIE definition.  

 

l) Проведените анализи за СЕГ са по официално одобрен метод, при който са получени 

отрицателни резултати, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001г. за 

определяне правилата на превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни 

спонгиформни енцефалопатии./Have been analyzed for BSE by an officially authorized method, with 



negative result, according to provisions of Regulation (EC) № 999/2001 laying down rules for the 

prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies. 

 

2. - В страната износител се прилага идентификация и регистрация на едрия рогат добитък 

по програми осигуряващи възможност за проследяване по територия й, включително 

изпълнението на програма за наблюдение на риска от СЕГ съгласно законодателството на 

Европейския съюз (ЕС), както и препоръките на OIE в тази област./The exporting country 

applies identification & registration programs which ensure the traceability of bovine animals in its 

territory, including the implementation of a BSE risk surveillance program according to the European 

Union (EU) regulations and the OIE recommendations in this field. 

 

3. - Специфично рисковите материали се отстраняват системно по време на клане и 

разфасоване, конфискуват се и се унищожават в съответствие със законодателството на ЕС 

/Specified risk materials are systematically removed,  confiscated and destroyed during slaughter and 

cutting processes, according to the EU regulations in force.  

 

4. - Месото е добито в кланици, одобрени от официалните ветеринарни служби в страната на 

произход и от Египетската ветеринарна служба/The meat comes from integrated slaughterhouses 

approved by Official Veterinary Services from the country of origin and approved by Egyptian veterinary 

authorities. 

 

5. - Животните са заклани в съответствие с ислямските ритуали под надзора на 

международно признат ислямски център в страната на произход и одобрени от Египетската 

ветеринарна служба./Animals have been slaughtered according to the Islamic rites under supervision 

of an international recognised Islamic Centre from the country of origin and approved by Egyptian 

veterinary authorities. 

 

  

 

 

          Съставено в/ Done at.......................................................................................,.......................................... 

                                                      Място/Place                                                                          Дата/Date 

 

 

 

 

  Stamp/                ................................................................................................................... 

           Печат                ................................................................................................................... 

                                                                             Име и подпис на официалния ветеринарен лекар 

                               Name and signature of Official Veterinarian 

 


