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Veterinary health certificate for exporting live birds into the United Arab Emirates / Ветеринарен 

здравен сертификат за износ на живи птици за Обединени арабски емирства 

 

Country of export / Държава на произход:  

1.1 Consigner / Изпращач 

Name / Име 

Address / Адрес 

1.2 Certificate Number / Номер на сертификата 

1.3 Veterinary Authority / Компетентен ветеринарен 

орган 

Address / 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/ 

Област/обект 

1.7 Importing country/                 ISO CODE 

Държава вносител                ISO код 

 

1.8 Region  / Establishment in destination/ 

       Област/обект получател 

1.9  Place of origin / Място на произход 

Name / Име 

Address / Адрес   

1.10 Shipping Station /  Място на натоварване 

 

1.11 Date of  Shipping / Дата на натоварване 

1.12  Transport  Means by /  Транспортни 

средства 
□Air                    □ Sea           □Land 

Въздух              Море            Земя 

 

Identification /Идентификация  

 

1.13 Border Post / Граничен пункт 

 

1.14 Number of  CITES permit (If applicable)/    

Номер на разрешителното по CITES (ако е 

приложимо) 

1.15 Commodity descriptions / Описание на 

пратката 

1.16 Commodity No.            HS CODE 

Номер на пратката         HS код 

1.17 Total Quantity / Общо количество 

1.18  Container  identification / Идентификация 

на контейнера 

   

1.19   Total Number of packages / Общ брой на 

кутиите/клетките  

1.20 Type of Birds / Вид на птиците 

 

Domestic / домашни птици        □    

Ornamental birds / декоративни птици    □  

In- captive breeds /птици, отглеждани в плен  □     

wild birds / диви птици   □ 

Other/друго  □ 

1.21 Purpose of importation / Цел на вноса:  

final import / окончателен внос  □ 

 

Re-entry  / повторно влизане  □ 

 

Temporary Entry / временно влизане  □ 

 

1.22 Consignment identification / Детайли за пратката :  

 

Species / Вид :  



 

 

Identification marks / Система 

за идентификация: 

Age / Възраст : Breed (scientific name ) / Порода (научно 

наименование):  

                                                

Sex/ Пол:  Quantity / 

Количество: 

Identification No. / Details/ 

Идентификационен номер/Детайли:  

 

   

b. I , the undersigned …………………….  The governmental Veterinarian in charge , acknowledge that 

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

…………………………………….., отговорен държавен ветеринарен лекар, с настоящото 

удостоверявам, че живите животни, описани по-горе, отговарят на следните изисквания: 

 

* The birds 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 / Птиците, 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).  

* The birds 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 / Птиците 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).  

* The Birds from establishment free from other compulsory 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.  / Птиците са от обекти, които поне от 3 месеца са свободни от други, подлежащи 

на задължително 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. 

* The birds have been clinically examined during (48) hours before export and there was no symptoms 

of highly pathogenic avian influenza and other bird diseases.  / На птиците е извършен клиничен 

преглед (48) часа преди износа и не проявяват никакви клинични признаци на 

високопатогенна инфлуенца по птиците или друго заболявания по птиците.  

* Record of the vaccinations which were given to the birds within the six months prior to export (Name 

of disease, vaccine type, vaccination date)  / Води се дневник с проведените ваксинации на 

птиците, извършени през 6-те месеца, предхождащи износа (име на заболяването – вид на 

ваксината – дата на ваксиниране). 

* Birds have resident in the exporting country since hatching or have spent at least 3 months / Птиците 

са били на територията на държавата износител от излюпването си или най-малко от три 

месеца. 

 

По /  : added be shall conditions following the, zones disease free approved the from imported birds For

региони (зони), важат насяни от одобрени и свободни от заболявания вотношение на птици, 

:следните допълнителни условия 

 

 



 

 

1- live birds have been placed under veterinary supervision in isolation from other birds for at least 

21 days prior to export and have no Symptoms of any bird diseases / Птиците са били под 

ветеринарен надзор, изолирани от други птици най-малко 21 дни преди износа и не 

са показали никакви признаци на заболявания по птиците.  

2- Birds have been tested for Avian Influenza after 14 days of isolation with negative results / След 

14 дни на изолация, птиците са били обект на лабораторни изследвания във връзка с 

птичия грип и са показали негативен резултат. 

 

 

Veterinarian in – charge / Официален  

ветеринарен лекар  

Name and address /Име и адрес  

 

 

Date: Дата  

 

 

Official stamp/Официален печат 

 

 

 

 

Position/Длъжност 

 

Signature /Подпис 

 

 

 
 


