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Health Certificate for Export of Honey and Bee Products into the Republic of Iraq / Здравен 

сертификат за износ на пчелен мед и пчелни продукти в Република Ирак 

 

1.1 Consignor (Exporter) / Изпращач 

(Износител) 

 

Name / Име 

 

      Address / Адрес 

 

1.2 Certificate Reference No. / Референтен номер на 

сертификата 

 

Place of Issue / Място на издаване 

 

Date of Issue / Дата на издаване 

1.3 Competent/Certifying Authority / Компетентен/ 

сертифициращ орган 

 

Address / Адрес 

 

1.4 Consignee (Importer) / Получател (Вносител) 

 

       Name / Име 

 

       Address / Адрес 

 

1.5  Country of Origin : 

Държава на произход:    

ISO CODE 

ISO код 

 

1.6  Country of Destination:                             ISO CODE 

 Държава вносител:                                      ISO код 

 

 

1.7  Producer / Производител 

 

Name / Име 

 

Address / Адрес 

 

1.8 Packing Est. (if applicable) / Пакетиращо 

предприятие (ако е приложимо) 

 

Name  / Име 

 

Address/ Адрес 

1.9 Border of Entry/Country of destination 

/ Входен граничен пункт/Държава - 

дестинация 

 

1.10 Border of Loading/Country of Dispatch / Граничен 

пункт на натоварване / Държава на изпращане 

 

1.11 Means of Transport / Транспортни 

средства 

∎ By air/По въздух 

∎ By Sea/По море  

∎ By Road/По земя 

  

1.12 Conveyance Identification No. / 

Идентификационен номер на транспортното 

средство 

 

 



 

 

 

1.13 Temperature of Food Products / Температура на хранителните продукти 

∎ Ambient/Стайна температура 

∎ Chilled/Охладено  

∎ Frozen/Замразено 

 

1.14  Commodities Certified for / Пратката се сертифицира за 

 Other/Друго 

 After Further Process / Допълнително преработване 

 Human Consumption Directly / Директна човешка консумация 

1.15 Identification of the food products / Идентификация на хранителните продукти 
Name & 

Description 

of Food / 

Име & 

Описание 

на 

хранителни

я продукт 

HS-Code / 

HS-код 

Treatment 

Type / Вид 

обработване 

Brand Name / 

Марка 

Production 

Date / Дата 

на 

производств

о 

Expiry Date / 

Срок на 

годност 

No Packages 

/ Брой 

опаковки 

Batch No./ 

Номер на 

пратката 

Total Weight 

/ Общо 

тегло 

         

         

         
 

 

 

1.16 Health Attestation / Здравна атестация 

1. General Attestation / Обща атестация 

Honey and/or bee products are safe and fit for human consumption / Пчелният мед и/или 

продуктите от него са безопасни и годни за човешка консумация. 

The honey and bee products were handled at an establishment that has been subjected to inspections by 

the competent authority and implements a food safety management system based on HACCP principles 

or an equivalent system / Медът и пчелните продукти са обработени в предприятие, което е 

обект на проверка от страна на компетентния орган и което прилага програма основана на 

принципите на HACCP или еквивалентна система. 

The competent authority in the country of origin has implemented a plan to monitor residues in 

accordance with the international standards for Honey (CODEX STAN 12-1981) / Компетентният 

орган в държавата на произход прилага план за мониторинг на остатъчните вещества в 

съответствие с международните стандарти за меда (CODEX STANDARD 12-1981). 

 

2. Animal Health Attestation: / Атестация относно здравето на животните: 

Honey Bee and its products intended for human consumption: / Пчелният мед и продуктите от него, 

предназначени за човешка консумация: 

(a) Come from apiaries, which are supervised and controlled by the competent authority / Произхождат 

от пчелини, които са под надзора и контрола на компетентния орган. 

(b) Come from a country or zone free from Aethina tumida infestation; the free zone is an area of at least 

a 100 km radius, which is not subject to any restrictions associated with the occurrence of the small hive 



 

 

 

beetle (A. tumida) / Произхождат от държава или зона свободна от Aethina tumida; свободната 

зона е район с радиус най-малко 100 км, който не подлежи на никакви ограничения 

свързани с появата на малкия кошерен бръмбар. 

(c) The commodities come from apiaries in a country or zone free from Varroa spp., Tropilaelaps spp., 

European foulbrood, and American foulbrood / Пратките са от пчелини от държава или зона 

свободна Varroa spp., Tropilaelaps spp., европейски или американски гнилец. 

(d) Contain no live honey bees or bee brood, or were subjected to a treatment at a temperature of -12°C 

or lower in the core of the product for at least 24 hours / Не съдържат живи пчели или пчелно 

пило, или са били обект на третиране в сърцевината на продукта с температура -12°C или 

по-ниска за най-малко 24 часа.  

 

 

Official veterinarian / Официален ветеринарен лекар 

 

Name (in capital letters) / Име (с главни букви) 

 

Qualification and title / Квалификация и длъжност 

 

Date / Дата 

 

Signature / Подпис 

 

Stamp / Печат 

 

 


