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ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ЕДНОДНЕВНИ ПИЛЕТА, ПТИЦИ ЗА РАЗПЛОД И ЯЙЦА ЗА ЛЮПЕНЕ 

 ЗА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ 

HEALTH CERTIFICATE FOR EXPORT OF DAY OLD CHICKENS, BREEDING POULTRY AND HATCHING EGGS  

TO THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

                                                                           

1. Изпращач (име и пълен адрес)/ 

    Consigner (name and address in full): 

     _______________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________ 

Здравен сертификат за износ на еднодневни пилета, птици за 

разплод и яйца за люпене за АР Египет 

Health certificate for export of day old chickens, breeding poultry and 

hatching eggs to the AR Egypt 
 

№/ No.                                                               ОРИГИНАЛ/ ORIGINAL 

 

2. Получател (име и пълен адрес)/ 

    Consignee (name and address in full): 

    _______________________________________________________ 

 

    ______________________________________________________ 

3. Държава на произход: Country of origin: 

 

     _____________________________________________________ 

  

3.1. Място на произход:/ Place of origin: 

 

       ____________________________________________________ 

 

 

4. Място на товарене:/ Place of loading: 

   

   _______________________________________________________ 

 
 
 

5. Компетентен орган: Сompetent authority: 

Министерство:/ Ministry:____________________________________ 

 

   ________________________________________________________ 

 

Служба:/ Service:____________________________________ 

 

5.1. Компетентен орган (местно ниво): / Сompetent authority (local 

level):          

     ______________________________________________________ 

 

 

 

6. Превозно средство:/ Means of transport: 

 

    _______________________________________________________ 

 

7. Адрес на предприятието (та):/ Address of establishment(s) of origin: 

 

    _______________________________________________________ 

 

7.1. Регистрационен № на предприятието: / Approval number of 

establishment: 

       ______________________________________________________ 

 

8. Държава на местоназначение:/ Country of destination: 

 

    _______________________________________________________ 

 

8.1. Крайно местоназначение (име и пълен адрес на обекта по 

местоназначение):/ Final destination   (name and address of holding of 

destination in full)   

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

9. Биологичен вид на домашните птици:/ Poultry species:      

_____________________________________________________ 

 

9.1. Порода:/ Breeding: 

      

_____________________________________________________ 

 

10.1. Идентификационна информация за пратката (включително 

номерата на пломбите на всички контейнери):/ Consignment  

identification details:  (including any container seal numbers):  

 

      ______________________________________________________ 

 

      ______________________________________________________ 

 

 

11. Количество (с думи и цифри):/ Quantity: (in words and  figures): 

 

      _____________________________________________________ 

      

11.1. Брой на птиците (яйца за люпене):/ Number of birds (hatching 

eggs): 

           _____________________________________________________ 

 

11.2. Брой на кутиите или кафези:/ Number of boxes or cages: 

         _____________________________________________________ 

 

                                                                   
    

   

                                                              

http://www.babh.government.bg/
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   № на сертификата:/ No. of certificate / ____________________________________ 
 

 

IV. Здравна информация: / Health Information  

          Аз, долуподписаният, с настоящото удостоверявам, че еднодневните пилета, птиците за разплод и яйца за люпене, описани по-горе, 

отговарят на следните изисквания:/ I, the undersigned, certify that day old chickens, breeding poultry and hatching eggs described above meet the 

following requirements: 

IV.1. Еднодневните пилета, птиците за разплод и яйца за люпене произхождат от територия:/ Day old chickens, breeding poultry and hatching 

eggs come from the territory: 

a) която към датата на издаване на настоящият сертификат, е (са) свободнa от инфлуенца по птиците за последните 12 месеца;/which, at the 

date of issue of this certificate, was (were) free from Avian influenza for the last 12 months; 

(1) и/or [a) произхождат от родителски стада, които се отглеждат в предприятия в, които се провежда надзор за инфлуенца по птиците и са 

показали отрицателен резултат в рамките на  21 дни преди момента на събиране на яйцата от, които са излюпени еднодневните 

пилета;]/ were derived from parent flocks which have been kept in an establishment in which avian influenza surveillance has been carried out with 

negative results within 21 days prior to the time of collection of eggs from which the day-old chicks were hatched;] 

(1) и/or [a) са получени от родителски стада, отглеждани в предприятия, в които за последните 21 дни преди събирането на яйцата, от 

които са излюпени еднодневните пилета, е проведено изследване с отрицателен резултат за наличие на вируса на инфлуенца по 

птиците върху произволна проба от клоакални натривки и трахеален/или орофарингеален материал, взета най-малко от 60 домашни 

птици в предприятието или от всички домашни птици, ако броят им е по-малък от 60;]/ were derived from parent flocks which have been 

kept in an establishment in which during the past 21 days prior to the collection of the eggs from which the day-old chicks were hatched a virus detection 

test with negative testing results for avian influenza has been carried out on a random sample of cloacal and tracheal/or oropharyngeal swabs taken from 

at least 60 poultry in the establishment or from all poultry if less than 60 are present in the establishment;] 

b) не произхождат от родителски стада, поставени под санитарни възбрани поради контаминиране с компоненти застрашаващи здравето 

на консуматора./ not originate from a flocks under sanitary restrictions, due to contamination with components harmful for the consumer health. 

c) която в деня на издаване на настоящия сертификат е била (са били) свободни от Нюкясълска болест по птиците, за последните 12 

месеца/which, at the date of issue of this certificate, was (were) free from Newcastle disease for the last 12 months 

d) която в деня на издаване на настоящия сертификат е била (са били) свободни от вирусен хепатит, ентерит, микоплзмена инфекция и 

пастьорелоза (инфекция с Pasteurella anatipestifer) за последните 12 месеца./ which, at the date of issue of this certificate, was (were) free from 

contagious duck viral hepatitis, duck enteritis (duck plague), Mycoplasma anatis infection, Pasteurella anatipestifer infektion for the last 12 months.  

e) където са отглеждани в продължение на най-малко три месеца или от дата на излюпването си ако са на възраст по-малко от три 

месеца/ where remained for at least three months or since hatching when it is less than three months old. 

IV.2. Еднодневните пилета, птици за разплод и яйца за люпене произхождат от обект:/ Day old chickens, breeding poultry and hatching eggs come 

from a holding: 

a) в радиус от 10 км, от който не е имало случай на Нюкясълска болест и Инфлуенца по птиците през последните 30 дни;/ around which 

within a radius of 10 km in the last 30 days there was no case of Newcastle disease and Avian influenza;  

b) който няма епидемиологична връзка с предприятие, където е установена инфлуенца по птиците през последните 30 дни;/ where there 

has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been detected within the last 30 days; 

c) който e инспектиран през последните 30 дни преди датата на изпращане и не са били установени симптоми на следните инфекциозни 

заболявания: заразна хрема по птиците; холера (пастьорелоза), шарка, инфекциозен ларинго-трахеит, орнитоза (пситакоза), 

туберколоза по птиците, левкоза по птиците, Болест на Марек и инфекциозен Бурзит (болестта Гумборо); / which have been inspected 

within the past 30 days and were not found symptoms of the following infectious and contagious diseases: contagious coryza, Fowl clolera, fowl pox, 

Avian Infections Laryngotrasheitis, Ornithosis (Psittacosis), Avian tuberculosis, Avian Leucosis, Marek's diseases, Gumboro diseases;  

c) който не е обект на никакви здравни ограничения, приложими за на еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене/ which is 

not а subject of any animal health restrictions applicable to day old chickens, breeding poultry and hatching eggs; 

d) който не е разположен в област, която поради ветеринарно-здравни причини е обект на ограничителни мерки съгласно 

законодателството, поради поява на заболяване, към което еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене са възприемчиви; 

/which is not located in an area which for animal health reasons is subject to restrictive measures in accordance with legislation as a result of the outbreak 

of a disease to which day old chickens, breeding poultry and hatching eggs is susceptible.  

IV.3. Еднодневните пилета, птици за разплод и яйца за люпене идват от предприятие:/Day old chickens, breeding poultry and hatching eggs come 

from establishment:  

а) регистриранo в съответствие с Директива 2002/4/ЕО от 30 януари 2002 г. относно регистрацията на предприятия за отглеждане на 

кокошки носачки, предмет на Директива 1999/74/ЕО на Съвета и наблюдение на здравето на животните и програма за контрол е 

извършена/ registered in accordance with  Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of establishments keeping laying 

hens, covered by Council Directive 1999/74/EC and animal health surveillance and control programme has been carried out; 

b) одобрението, на което не е било прекратено или оттеглено;/ the approval of which has not been suspended or with drawn. 

IV.4. Еднодневните пилета, птици за разплод и яйца за люпене, произхождащи от стада, които:/ Day old chickens, breeding poultry and hatching 

eggs coming from flocks which:  

a) са били държани в продължение на най-малко шест седмици непосредствено преди вноса в Египет в предприятия, чието одобрение не 

е прекратено или оттеглено към момента на изпращане на яйцата за люпене в люпилнята; / have been kept for at least six weeks 

immediately prior to import to the Egypt in establishments, at the time of consignment of the hatching eggs to the hatchery, had not been suspended or 

withdrawn; 

b) към момента на изпращане на пратката, не са обект на ветеринарно-здравни ограничения;/at the time of consignment, were not subject to 

any animal health restriction; 
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№ на сертификата/ No. of certificate  ____________________________________ 

                                            

                              

с) са преминали през програма за наблюдение на:/ underwent a disease surveillance programme for: 

(1) или/either [Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (за кокошки);] /[Salmonella Pullorum, S. Gallinarum and Mycoplasma 

galtisepticum (fowls);] 

(1) или/or [Salmonella arizonae (серогрупа O:18(K)), S. Pullorum и S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis и M. gallisepticum (по пуйки);] / 

[Salmonella arizonae (serogroup 0:18(K)), S. Pullorum and S. Gallinarum, Mycoplasma meleagridis and M. gallisepticum (turkeys);] 

(1) или/or [Salmonella Pullorum и S. Gallinarum (за токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици);] / [Salmonella Pullorum and S. Gallinarum 

(guinea fowl, quails, pheasants, partridges and ducks);]; 

не е било установена инфекция или каквито и да е данни за съмнение за заразяване с някой от тези агенти; / was not found to be infected, nor 

showed any grounds for suspecting any infection, by these agents; 

 

(1) или/or d) не са ваксинирани срещу нюкасълска болест;] /have not been vaccinated against Newcastle disease 

(1) или/or d) са ваксинирани срещу нюкасълска болест със:/ have been vaccinated against Newcastle disease 

_________________________________________________________________________________________________ 

(име и вид (жив или инактивиран) на вирусния щам на нюкасълска болест, използван за ваксината/ите)  

(name and type (live or inactivated) of Newcastle disease virus strain used in vaccine(s)) 

 

на възраст/ at the age of _________________________ / седмици/weeks;] 

 

(3) и/или/and/or[е) са ваксинирани с официално одобрени ваксини на_____________________ срещу _______ (повторете при необходимост); 

f) не са ваксинирани срещу Инфлуенца по птиците;/ where vaccination against avian influenza has not been carried out; 

 

IV.5. Еднодневните пилета са излюпени от яйца, които:/ Day old chickens have been hatched from eggs which: 

a) преди изпращането им в люпилнята са маркирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган;/prior to consignment to the 

hatchery, had been marked in accordance with the instructions of the competent authority; 

b) са дезинфекцирани в съответствие с инструкциите на компетентния орган;/ had been disinfected in accordance with the instructions of the 

competent authority 

 

(4) IV.6 Еднодневните пилета са ваксинирани срещу болестта на Марек на_______________________________Day old chickens are vaccinated 

against Marecks disease on________________________ 

 

IV.7 Яйцата, от които са излюпени еднодневните пилета, не са били в контакт в люпилнята или по време на транспорта с яйца или домашни 

птици, които не отговарят на горепосочените изисквания./ the hatching eggs from which the day-old chicks have been hatched have not been in contact 

in the hatchery or during transport with eggs or poultry which do not fulfil the abovementioned requirements. 

IV.8 Еднодневните пилета са прегледани на датата на издаване на настоящия сертификат и не са показали никакви признаци на или 

съмнения за заболяване;/ Day old chickens have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for 

suspecting any disease; 

 

V. Допълнителни ветеринарно – санитарни гаранции/ Public health additional guarantees 

 

(2)V.1 Родителско стадо, от което произхождат и това родителско стадо е изследвано за серотиповете Salmonella, които имат значение за 

общественото здравеопазване/ Parent flock of origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance 

 

Дата на последното взимане на проби от родителското стадо с готови резулати от изследването. / Date of last sampling of the parent flock from 

which the result is known: ___________________________________________________________ 

   

Резултат от всички извършени изследвания на родителското стадо/ Result of all testing in the parent flock:  

 

  (1)(2) или/either [положителни;] / [positive;]  

 

  (1)(2) или/ or    [отрицателни;] / [negative]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/4 

 

№ на сертификата/ No. of certificate  ____________________________________ 

 

 

Поради причини, различни от програмата за контрола на Salmonella, през последните три седмици преди вноса/ For reasons other than the 

Salmonella control programme, within the last three weeks prior to import: 

 

(1) или/or  

Антибиотици не са прилагани на еднодневни пилета и птиците за разплод/ antimicrobials were not administered to the day old chickens and 

breeding poultry  

(1) или/or   

Следните антибиотици са приложени на еднодневните пилета и птиците за разплод:/the following antimicrobials were administered to the 

the day old chickens and breeding poultry: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

V.2 Ако еднодневните пилета са предназначени за разплод, не е установявано наличието нито на Salmonella Enteritidis нито на Salmonella 

Typhimurium в рамките на контролната програма, съгласно т. V.1/ If the day-old chicks are intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis 

nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point V.1 

 

VI. Удостоверение за транспорт на животните/ Animal transport attestation 

        Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че еднодневните пилета, птици за разплод и яйца за люпене, 

описани в настоящия сертификат се транспортират в напълно чисти кутии за еднократна употреба, които се използват за първи път и:/ 

I, the undersigned official veterinarian, further certify, that day old chickens, breeding poultry and hatching eggs described in this certificate are transported 

in perfectly clean, disposable boxes used for the first time and:  
 

a) съдържат само еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене от един биологичен вид, категория и вид и са от един 

обект/contain only day old chickens, breeding poultry and hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;  
 

b) съдържат следната информация:/ bear the following information: 

(i) държава, територия (област), от която идва пратката/the name of the country, territory of consignment, 

(ii) биологичен вид/ the species concerned, 

(iii) брой еднодневни пилета, птици за разплод и яйца за люпене/ the number of day old chickens, breeding poultry and hatching eggs, 

(iv) категория и вид на производството, за което са предназначени/ the category and type of production for which they are intended, 

(v) име, адрес и регистационен номер на производственото предприятие/ the name, address and approval number of the production 

establishment, 

(vi) регистрационен номер на обекта на произход/the approval number of the establishment of origin, 

(vii) държава по местоназначение/ the state of destination; 

с)  са затворени в съответствие с инструкциите на компетентния орган, за да се избегне възможността за подмяна на съдържанието / are 

closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents 

 

Контейнерите и превозните средства, в които се транспортират гореспоменатите кутии, са почистени и дезинфекцирани преди 

товаренето в съответствие с инструкциите на компетентния орган/ The containers and vehicles in which the boxes mentioned above have been 

transported have been cleansed and disinfected before loading in accordance with the instructions of the competent authority.  

 

Забележки/ Notes 

(1) Да се остави според случая/ Keep as appropriate 

(2) Ако е имало положителен резултат при всички изследвания на стадото за долупосочените серотипове, се отбелязва като положително:  

Развъдни стада: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow и Salmonella Infantis. 

Производствени стада: Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium/If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the 

flock, indicate as positive: flocks of breeding poultry: Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and 

Salmonella Infantis.  

flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium 

(3) Да се остави според случая/ Keep if appropriate. 

(4) Само за еднодневни пилета за развъждане/Only for breeding day old chickens. 

 

 

 

 

 

Цветът на подписа и на печата трябва да е различен от този на печатния текст/ The signature and stamp must be in different colour to that of 

the printing Настоящият сертификат е валиден за 10 дни/ This certificate is valid for 10 days. 

 

 

 

Съставен в/ Done at ________________________________________,  на/ on ________________________________ 

                                                    (място)/ (place)                             (дата)/ (date) 

                        

 

   Печат/ Seal                                                                                                                           

______________________________________________________ 

(Подпис на официалния ветеринарен лекар)/(Signature of official veterinarian) 

 

____________________________________________________________ 

(Име с главни букви и длъжност)/ (Name in capital letters and function) 

 

 

 

 


