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INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE FOR NON-DOMESTIC CARNIVORES 

FOR EXPORT TO MALAYSIA/МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА 

НЕ ДОМАШНИ МЕСОЯДНИ ЖИВОТНИ ЗА ИЗНОС ЗА МАЛАЙЗИЯ 

 

 

 

RESPONSIBLE VETERINARY ADMINISTRATION:/ 

ОТГОВОРНА ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ:  

 

ISSUING VETERINARY AUTHORITY:/ 

ВЕТЕРИНАРЕН ОРГАН, ИЗДАВАЩ СЕРТИФИКАТА:  

 

CERTIFICATE NUMBER:/НОМЕР НА СЕРТИФИКАТА:   

VETERINARY IMPORT PERMIT:/ВЕТЕРИНАРНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВНОС:  

 

 

A. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT/ОПИСАНИЕ НА ПРАТКАТА:  
 

1. Identification of Animals:/Идентификация на животните:  

 

Identification/Идентификация Colour/ 

Цвят 

Number/ 

Номер 

Species/ 

Вид 

Gender/ 

 Пол 

Breed/ 

Порода 

      

 

2. Origin of Animals:/Произход на животните:  

 

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

 

2.2      Name Number and address of approved establishment of origin:/Име, номер и адрес на одобрения 

обект на произход:  

 

3. Destination of Animals:/Местоназначение на животните:  

 

3.1. Name and Address of Consignee:/ Име и адрес на получателя:  

 

 

4. Means of Transport: Air/Транспортно средство: Самолет 

 

4.1 Name of Vessel or Flight Number:/Име на кораба или номер на полета на самолета:  

 

4.2 Place of Loading:/Място на натоварване:  

 

B. HEALTH ATTESTATION/ ЗДРАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ  
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The undersigned veterinarian certifies that the animals described in section A above comply with the 

following:/Долуподписаният ветеринарен лекар удостоверява, че животните, описани в 

горепосочения раздел А, отговарят на следното:  

 

1. Were examined prior to shipment and found clinically healthy, free from signs of any infectious or 

contagious disease, free from external parasites and fit to travel/Прегледани са преди 

натоварването и е установено, че са клинично здрави, не показват признаци на инфекциозни 

или заразни заболявания,  нямат външни паразити и са годни за пътуване.  

2. The animals have not been in contact with or exposed to any animal or bird suffering from any 

communicable disease within thirty (30) days preceding the date of inspection, prior to the of 

export/Животните не са били в контакт с животни или птици, засегнати от заразно 

заболяване 30 дни преди датата на инспекцията, преди износа; 

3. The country or part of country or zone/area of origin has been free from foot and mouth disease, 

rinderpest, anthrax, fowl plague (pathogenic avian influenza), velogenic Newcastle disease, 

contagious bovine/caprine pleuropneumonia, African swine fever, African Horse Sickness, rabies 

and other contagious diseases of carnivores for the past twelve (12) months prior to the date of 

export./Страната на произход или части от нея- зона/област е свободна от шап, чума по 

говедата, антракс, патогенна инфлуенца по птиците, велогенна Нюкясълска болест, заразна 

плевропневмония по говедата/козите, африканска чума по свинете, африканска чума по 

конете, бяс и други инфекциозни и заразни заболявания по месоядните през последните 12 

месеца преди датата на износ; 

4. the animals were originated from areas or premises where there has been no clinical evidence of 

animal diseases as mentioned below in the preceding six (6) months of export:/животните 

произхождат от области или обекти, в които през предходните 6 месеца преди експорта, не 

е имало клинични признаци на посочените по-долу заболявания: 

 

i) Distemper;/гана  

ii) Rabies, Leptospirosis and Melioidosis/бяс, лептоспироза и мелиоидоза 

 

5. Have been treated for internal and external parasites according to the below tabulated 

schedule:/Третирани са за вътрешни и външни паразити съгласно долупосочената таблица.  

 

TREATMENT/ЛЕЧЕНИЕ PRODUCT/ПРОДУКТ DOSAGE/ДОЗА DATE/ДАТА 

Internal parasites/ 

Външни паразити 

   

External parasites/ 

Вътрешни паразити 

   

 

6. Have been vaccinated against rabies, distemper, hepatitis and leptospirosis 14 days prior to export 

according to the below tabulated schedule:/Ваксинирани са срещу бяс, гана, хепатит и 

лептоспироза 14 дни преди износа, съгласно долупосочената таблица: 

 

 

VACCINE/ВАКСИНА DATE/ДАТА BATCH NUMBER/НОМЕР 

НА ПАРТИДАТА 

   

   

 

 

7. Have been examined regularly during quarantine and within 24 hours of export and found to be 

healthy, free of clinical signs of diseases and external parasites and were fit to travel./ Преглеждани 

са редовно по време на карантината и в рамките на 24 часа преди износа и е установено, че 
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са здрави, нямат клинични признаци на заболявания и външни паразити, и са годни за 

пътуване.  

8. The animals are shipped in new crates which conform to IATA specifications and were sprayed with 

insecticide prior to loading the animals/Животните са натоварени в нови клетки, отговарящи 

на спецификациите на IATA и напръскани с инсектицид преди натоварването на 

животните.  

 

9. The animals have been isolated at establishment 2.2 above which is a registered quarantine facility 

for 14 days prior to export./Животните са били изолирани 14 дни преди износа в посочения по-

горе в т.2.2. обект, който се явява регистрирано карантинно помещение.  

 

__________________________ 

Signature of Official Veterinarian/Подпис на официалния ветеринарен лекар    

  

Name in print:/ Име с печатни букви:     

Designation:/Титла:  

Telephone:/Телефон:   

Fax:/Факс:    

Email:/ Email:                                         Official stamp/Официален печат:  


