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ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORTATION OF CAT INTO INDIA/ 

ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА КОТКИ В ИНДИЯ 

 
 

I. OWNER / СОБСТВЕНИК 

Name and address / Име и адрес:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………......………………… 

 

II. DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ 

Species of animal/ Вид на животното: 

 

………………………………..……………………………………………………………………….. 

Age or date of birth / Възраст или дата на раждане: 

 

………………………………………………………………...…………….………………………… 

Sex / Пол: 

 

…………………………………………….………………………………………………….....…….. 

Breed / Порода: 

 

………………………………………...……………………………………………………….......….. 

Color / Цвят: 

 

………………………………………………………………………..……………………….....……. 

Coat type & marking/Distinguish mark/ Вид космена покривка, отличителни белези: 

.………………………………………………………………………………………………..…….. 

Identification number / Идентификационен номер: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. ADDITIONAL INFORMATION / ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Country of origin / Държава на произход:……………………………………………………… 

 

Countries visited over the past years as declared by the owner (give dates) / Държави, посетени 

през последните години, декларирани от собственика (дати) 

………………………………………………………………………………………...……………… 
 

IV. DESTINATION OF ANIMALS / МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ 

Country of destination / Държава по местоназначение: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Name and address of consignee / Име и адрес на получателя: 

…………………………………………………………………………………………………...…… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Nature and identification of means of transport / Вид и идентификация на транспортното 

средство: 

……………….……………………………………………………………………………………..… 

http://www.babh.government.bg/
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V. SANITARY INFORMATION / ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

The undersigned Official Veterinarian certifies that the animal/s described above and examined on 

this day / Долуподписаният официален ветеринарен лекар удостоверява, че 

животното/те, описани по горе и прегледани в същия ден: 

 

a) shows no clinical sign of diseases including rabies, feline enteritis, feline pan leucopenia, 

Leptospirosis etc./ не показват никакви клинични признаци на болести 

включително бяс, ентерит по котките, панлевкопения по котките, 

лептоспироза и др; 

 

b) has been vaccinated for rabies (in case it is more than 3 months of age) within the time 

limit recommended by the manufacturer of vaccine licensed and approved by the 

exporting country. (name of vaccine, batch number and the date of vaccination must be 

shown on the veterinary certificate)/ са били ваксинирани срещу бяс (в случай, че 

са над 3 месечна възраст) в рамките на срока, препоръчан от производителя 

на ваксината, която е лицензираната и одобрена от страната-износител. 

(Името на ваксината, серийния номер и датата на ваксинацията трябва да 

бъдат отбелязани на ветеринарния сертификат); 

 

c) Has/have been under treatment (if any) with following details/ Е било / са били 

лекувани (ако има такова) със следните подробности 

(i) Type of treatment/ Вид лечение 

(ii) Type of medication/ Вид лекарство 

 

 

 

Official stamp:/Печат: 

 
 

Issued at…………..………… on............./Издаден от .................................................................... на 

(дата)................................... 

 
 

Name and address of Veterinarian:/ Име и адрес на официалния ветеринарен лекар, 

издаващ сертификата 

 
 

Signature/ Подпис: 


