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Health certificate for Export of Game trophies 

from Bulgaria to the United Arab Emirates 

Здравен сертификат за износ на ловни трофеи от 

България за Обединените Арабски Емирства 
 

 

I.1. Consignor (Exporter)/ Изпращач (износител) 

 Name/Име 
 Address/Адрес 

 

I.2. Certificate reference number/Референтен номер на сертификата 

Place of issue/Място на издаване 

Date of Issue/Дата на издаване 

 

I.4. Consignee (importer)/Получател (вносител) 

  
Name/Име 

  

Address/Адрес 
  

  

I.3. Competent/Certifying Authority/Компетентен/сертифициращ орган 

Address/Адрес 

I.5. Country of origin/Страна на 

произхода     

ISO code (optional) /ISO код 

(опционално) 

 

I.6. Country of destination/Държава 

-дестинация 

 

ISO code (optional) /ISO код 

(опционално) 

I.7. Border of Entry/Country of Destination/Входящ граничен 

пункт/Държава-дестинация 

 

I.8. Border of Loading/Country of Dispatch/ Граничен пункт на 

товарене/Държава-изпращач 

I.9.  Means of transport/conveyance/Транспортно средство 
 

 By Air/Въздушен транспорт   □ 

By Sea/Морски                          □ 
By Road/Сухоземен   □ 

 

I.10. Conveyance Identification №/транспортно средство № 

 I.11. Temperature of the product/Температура на продукта 

Ambient/амбиентна температура □ 

Chilled/Охладени □ 

Frozen /Замразени □ 

 I.12. Commodities certified for/ Продукти със сертификат за:  

 Technical use/За техническа употреба □       Other/Друго    □     

 I.13. Identification of the Products/Идентификация на продуктите 

 

Name & 

Description 

 

HS-Code Treatment 
type 

No 
Packages 

 

Total Weight 

Наименование и 

описание  

Код по 

HS 

Вид 

обработка  

Брой 

опаковки 

Общо тегло 

     
 

 I.14. Health Attestations/Здравни удостоверявания 

General Attestations/Общи удостоверявания 

 I, the undersigned official veterinarian, certify that the game trophies 

described above:  
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че 

ловните трофеи, описани по-горе: 

 1. Have been packed immediately after treatment, without being in 

contact with other products of animal origin likely to contaminate 

them, in individual, transparent and closed packages so as to avoid any 
subsequent contamination. 

1. Са били опаковани непосредствено след обработката, без да без 

да са били в контакт с други продукти от животински произход, 

които могат да ги контаминират, в индивидуални, прозрачни и 
затворени опаковки, за да се избегне последващо замърсяване. 

 2. In the case of game trophies consisting solely of hides and skin: 

 
a. have been dried; 

or 

b. have been dry-salted or wet-salted for a minimum of 14 
days before dispatch 

2.  В случай на ловни трофеи, състоящи се от кожа: 

 
a. са изсушени; 

или 

b. са били сухо или мокро осолени за период от поне 14 дни 
преди изпращане 

 3. In the case of game trophies consisting solely of bone, horns, hooves, 

claws, antlers or teeth: 
a. Have been immersed in boiling water for at least 30 min 

under 100оС so as to ensure that any matter other than the 

bone, horns, hooves, claws, antlers or teeth is removed and, 
b. Have been disinfected with a product authorized by the 

competent authority, in particular with 10% hydrogen 

peroxide where parts consisting of bone are concerned. 

3. В случай на ловни трофеи, състоящи се от кости, рога, копита, нокти 

или зъби: 

a.  преминал термична обработка, чрез изваряване във вряща 
вода с продължителност не по-малко от 30 минути при 

температура 100оС, така че да се гарантира, че са отстранени 

всички замърсители и вещества, различни от черепни кости и 
рога и, 

b. извършена е дезинфекция с продукт, разрешен от 

компетентния орган и по-специално с 10% водороден прекис на 
всички части, състоящи се от костно вещество; 

 Authorized Officer Name & Position  

Name of the Responsible Department: 

Official Stamp: 

Date:  

Име на официалния служител и длъжност: 

Име на отговорната служба:  

Печат: 

Дата:  

 


