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Veterinary health certificate for exporting day old chick into the United Arab Emirates / Ветеринарен 

здравен сертификат за износ на еднодневни пилета в Обединени арабски емирства 

 

Country of export / Държава износител:  

 

1.1 Consigner / Изпращач 

 

Name / Име 

      

     Address / Адрес 

 

1.2 Certificate number / Номер на сертификата 

 

1.3 Veterinary Authority - Address / Компетентен 

ветеринарен орган - Адрес 

 

 

1.4 Consignee / Получател 

 

       Name / Име: 

 

       Address / Адрес:  

 

1.5  ISO CODE Country of 

Origin / ISO КОД 

Държава на произход:    

 1.6  Region / Establishment 

Област/Предприятие 

1.7  Importing Country ISO 

CODE / Държава 

вносител ISO КОД: 

 

 

1.8  Region / Establishment in destination 

Област/Предприятие получател 

1.9  Place of Origin (Name – Address ) / 

Място на произход (Име - Адрес) 

 

 

1.10 Shipping Station / Място на 

натоварване 

1.11 Date of Shipping / Дата на натоварване 

1.12 Transport means by: / Транспортни 

средства 

∎ Air/По въздух ∎ Sea/По море  

∎ Land/По земя 

  

1.13 Border post Identification  (if applicable) / 

Идентификация на граничния пункт (ако е 

приложимо) 

 

1.14 Number of CITES permit / Номер на 

разрешителното по CITES  

1.15 Commodity Descriptions / Описание 

на пратката 

  

 

1.16 HS CODE Consignment No. (if applicable) / HS 

КОД номер на пратката (ако е приложимо) 

                   

1.17 Total Quantity / Общо количество 

 

1.18 Container identification / Идентификация на 

контейнера 

1.20  Types of birds / Вид на пилетата  



 

 

 

  Broiler /Бройлери   Layers/Кокош

ки-носачки 

 Wild Birds/Диви птици  

  In-captive breeds/Птици 

отглеждани в плен  

  Ornamental 

/Декоративни птици 

  other /други: 

…………….. 

 

  

1.21  Purpose of importation / Цел на 

вноса: 

 

  Final import 

/Окончателен 

внос 

 Temporary entry/Временно 

допускане 

1.22  Consignment identification / Идентификация 

на пратката                 

 

Specie / Научен вид: 

 

Breed (scientific name) /Порода (научно 

наименование):  

 

             

             

 Identification marks / Идентификационни 

марки 

Identification No./ Идентификационен номер                            

Details/Детайли          

Quantity/Количество     

 

 

 

 

b.   I, the undersigned …………………….  the governmental veterinarian in-charge acknowledge that 

the live animals of the above descriptions satisfy the following conditions / Аз, долуподписаният 

…………………………………….. официален ветеринарен лекар, удостоверявам че живите 

животни описани по-горе, отговарят на следните изисквания:  

 

 The Day-old chicks from a country or region where the highly pathogenic avian influenza was not 

recorded in domesticated birds and in captive birds for at least 12 months prior to export in 

accordance the published animal health reports, or for at least 3 months prior to export in a condition 

of applying a stamping-out policy / Еднодневните пилета, произхождат от държава или 

регион, който е свободен от високопатогенна инфлуенца по домашните птиците поне от 

12 месеца преди износа в съответствие с публикуваните здравни доклади или от поне  3 

месеца, в случай, че мерките за контрол, включват унищожаването на птиците 

(stamping out). 

 Day-old chicks from zones which are free from Newcastle for at least 3 months if case of applying a 

stamping-out policy or 12 months if the stamping-out policy is not applied / Еднодневните пилета 

са от регион, който е свободен от псевдочума по птиците поне от 3 месеца, в случай, че 



 

 

мерките за контрол включват унищожаването на птиците (stamping out) или най-малко 

от 12 месеца, в случай че не се прилага унищожаване на птиците (stamping out).   

 Day-old chicks from establishment free from other notifiable bird diseases for at least 3 months or 

tests to ensure that they are free of these diseases that have been recorded in the 3 months prior to 

shipment.  / Еднодневните пилета са от обекти, които поне от 3 месеца са свободни от 

други, подлежащи на обявяване заболявания по птиците или са извършени 

необходимите изследвания, за да се гарантира, че са свободни от заболяванията, 

регистрирани през последните три месеца преди натоварването. 

 Day-old chicks from herds of parents present in the export country for at least the last six months or 

since hatching and have not mixed with any other imported birds / Еднодневните пилета, 

произхождат от родителски стада, които са били в държавата износител най-малко през 

последните шест месеца или от излюпването си и не са били в контакт с други внесени 

от вън птици.   

 Day-old chicks from herds or hatcheries that are subject to regular supervision and inspection by the 

competent veterinary authority and that applies HACCP or equivalent / Еднодневните пилета 

произхождат от стада или люпилни, които са обект на системен надзор и проверки от 

компетентните ветеринарни власти, и в които се прилага HACCAP или еквивалентна 

система.   

 In case of parents are vaccinated, the types and dates of vaccinations should be mentioned within 3 

months prior to exportation / В случай, че родителските стада са ваксинирани, видът и 

датите на ваксиниране трябва да бъдат посочени за последните 3 месеца преди износа. 

 The shipment of chicks was placed in new, clean boxes with an identification card with the name and 

address of the establishment and identification numbers for the cage or box and designed as follows / 

Пратката с пилетата е в нови, чисти кутии с идентификационна карта с име и адрес на 

предприятието и идентификационни номера на клетките или кутиите, проектирани, 

както следва: 

 

 have holes for good ventilation / имат отвори за вентилиране на въздуха; - cleaned and 

disinfected / почистени и дезинфекцирани са; - allowed visual viewing and examination 

/ позволяват наблюдение и проверка; - to comply with IATA rules in case of air 

transport / отговарят на правилата на IATA в случай на въздушен транспорт  

 

 

Veterinarian in - charge  / Официален 

ветеринарен лекар 

 

 

Name and address / Име и адрес 

 

Position / Длъжност 

Date / Дата 

 

Signature / Подпис 

Official stamp / Официален печат   

  



 

 

 

 

 

* Alternatives of import requirements are determined according to the degree of risk determined by 

Animal Development and Health Department – MOCCAE / Алтернативните на изискванията за 

внос се обуславя в зависимост от нивата на риск, определени от Департамента по 

животновъдство и здравеопазване – MOCCAE. 

 


