
Изјава на сопственикот или одговорно лице за домашните миленици 

од видовите птици/ Декларация на собственика или отговорното 

лице за птици домашни любимци  

 

Изјава на сопственикот или одговорно лице за домашните миленици од 

видовите птици / Declaration of the owner or representative of the owner of 

the pet birds/ Декларация на собственика или представител на собственика за 

птици домашни любимци 

 

Јас, долупотпишаниот сопственик [1] / одговорно лице за домашните миленици од 

видовите птици [1] , изјавувам дека:/ I, the undersigned owner [1] / representative of the 

owner [1] declare that:/ Аз, долуподписаният собственик [1] / представител на 

собственика [1] декларирам, че: 

 

1. Птиците при движењето ќе бидат придружувани од лице одговорно за истите./ 

The birds will be accompanied during the movement by a person that is responsible 

for the animals./ По време на движението птиците ще бъдат придружавани от 

лице, което отговаря за животните. 

 

2. Животните не се наменети за комерцијални цели./ The animals are not intended 

for commercial purposes./ Животните не са предназначени за търговски цели. 

 

3. Во периодот од ветеринарниот инспекциски преглед пред поаѓање и се до 

вистинското поаѓање, птиците ќе останат изолирани од било каков контакт со 

други птици./ During the period between the pre-movement veterinary inspection 

and the factual departure the birds will remain isolated from any possible contact with 

other birds./ През периода между ветеринарната инспекция преди 

движението и фактическото заминаване птиците, ще останат изолирани, 

без възможен контакт с други птици. 

 

4. Животните биле во изолација 30 дена пред поаѓање без да бидат во контакт со 

други птици кои не се вклучени во овој ветеринарно-здравствен сертификат [1]./ 

The animals have undergone the 30 days pre-movement isolation without coming into 

contact to any other birds not covered by this certificate [1]./ Животните са 

преминали 30-дневна изолация преди придвижването, без да влизат в 

контакт с други птици, които не са обхванати от този сертификат [1]. 

 

5. Јас договорив 30 дневен карантин за прифаќање во карантински објект во 

..................................................... како што е наведено во точка I.12 од 

ветеринарно-здравствениот сертификат [1]./ I have made arrangements for the 30 

days post-introduction quarantine at the quarantine premises of 

…................................................., as indicated in point I.12 of the certificate [1]./ 

Договорил съм 30-дневната карантина след въвеждането в карантинните 

помещения на ................................................., както е посочено в точка I.12 от 

сертификата [1]. 
 

 

 

.........................................................                        .............................................................. 

     Дата и Место/ Date and Place                                      Потпис/ Signature/ Подпис 

                Дата и място 

 
 [1] Прецртај го непотребното./ Delete as appropriate./ Излишното се зачертава.  

 


