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Veterinary health certificate for exporting hatching eggs into the United Arab Emirates / 

Ветеринарен здравен сертификат за износ на яйца за люпене за  

Обединени арабски емирства 

 

Country of Export: / Държава на износ:  
 

1.1 Consigner / Изпращач 

Name / Име 

Address / Адрес 

 

1.2 Certificate number / Номер на сертификата 

1.3 Vet Authority - Address / Ветеринарна служба - 

адрес 

1.4 Consignee / Получател  

Name / Име                                                                         Address / Адрес 

 

1.5 Country of Origin        ISO  CODE 

Държава на произход         ISO код 

 

1.6 Region / Establishment ISO CODE/ 

Област/Предприятие ISO код 

1.7 Importing country         

Държава вносител               

 

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: /Транспортно 

средство 
___Air   ______ Sea   ______  Land 

  Въздух            Море              Земя 

1.13 Border post Identification / Граничен пункт 

 

1.14 Number of CITES permit (If applicable) / Номер на 

разрешителното по CITES (ако е приложимо) 

 

1.15 Commodity descriptions/Описание 

на стоките 

 

1.16 HS CODE Commodity No/  Код на стоката по HS 

 

1.17 Total Quantity / Общо количество 

 

1.18 Total Number of packages/Общ 

брой на пакетите 

1.19 Identification of container / Идентификация на 

контейнера 

1.20 Type of hatching eggs:/ Вид на яйцата за люпене: 

□ Broiler poultry/домашни птици бройлери                               □ layers poultry/носачки  

□ Wild birds/ диви птици                                    □ In-captive birds/ клетъчно отглеждани птици 

□ Ornamental birds/ декоративни птици           □ Other:/ други: ..................................................... 

 

1.21 Purpose of importation / Цел на вноса 

□  Final import/ Окончателен внос                                             □ Temporary entry/ Временен внос 

1.22 Consignment identification Specie: / Идентификация на пратката Вид: 

 

Species/Научен вид:                          Breed (scientific name) /Порода (научно наименование)  

 

Quantity/Количество:             Identification No./ Details /Идентификационен номер/описание 

 



 

 

 

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 яйцата за 

люпене описани по-горе, отговарят на следните изисквания:   

 

 The hatching eggs from a country or region in which the highly pathogenic avian flu 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/ Яйцата за люпене произхождат от държава или регион, в които 

високопатогенна инфлуенца не е била регистрирана при домашни птици и птици, 

отглеждани на закрито в продължение на най-малко 12 месеца преди износа, в 

съответствие с публикуваните здравни доклади за животните или най-малко 3 месеца 

преди износа при прилагане политика на stamping out. 
 

 The eggs 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 / Яйцата от зони, които 

са свободни от Нюкасъл в продължение на най-малко 3 месеца, ако се прилага политика 

на stamping out или 12 месеца ако не се прилага политика на stamping out 
 

 The eggs 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./Яйцата от предприятието са свободни от други болести, които подлежат на 

задължително обявяване, в продължение на най-малко 3 месеца, или които извършват 

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

регистрирани през последните три месеца преди натоварването. 
 

 Eggs from farms are subject to regular supervision and inspection by the competent veterinary 

authority/ Яйцата от фермите, са обект на редовни проверки и надзор от компетентните 

ветеринарни власти.  
 

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

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

датите на ваксинациите трябва да бъдат отбелязани в рамките на 3 месеца преди износа. 

 Eggs have been produced in facilities that implement HACCP or equivalent/Яйцата са произведени 

в съоръжения, в които се прилага HACCP или еквивалентни системи. 
 

 Eggs have been packaged in clean boxes/ Яйцата са опаковани в чисти кутии. 
 

 Eggs have been sterilized or steamed, according to the Animal terrestrial health Code of the World 

Organization for Animal Health (OIE). / Яйцата са стерилизирани или обработени на пара, в 

съответствие със Кодекса за здравеопазване на сухоземните животни към Световната 

организация за здравеопазване на животните (OIE). 
 

 
 

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

Development and Health Department – MOCCAE/ Промяната на изискванията за внос се определят според 

степента на риска, определена от отдел „Развитие и здраве на животните“ - MOCCAE 

Veterinarian in – charge / Ветеринарен лекар 

 

 

Name and address/ Име и адрес 

 

Position/Длъжност 

Date /Дата 

 

Signature/Подпис 

Official Seal/Официален печат   

  

 


