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Health Certificate for Export of Assorted Food Products1 into the United Arab Emirates 

 / Здравен сертификат за износ на разнородни хранителни продукти1 в Обединени арабски 

емирства 

 

 

1.1 Consignor (Exporter) / Изпращач 

(Износител) 

 

Name / Име 

 

      Address / Адрес 

 

1.2 Certificate Reference No. / Референтен номер на 

сертификата 

 

Place of Issue / Място на издаване 

 

Date of Issue / Дата на издаване 

1.3 Competent/Certifying Authority / Компетентен/ 

сертифициращ орган 

 

Address / Адрес 

 

1.4 Consignee (Importer) / Получател (Вносител) 

 

       Name / Име 

 

       Address / Адрес 

 

1.5 Country of Origin : 

 

Държава на произход:    

ISO CODE 

(optional) 

ISO код 

(по избор) 

 

1.6  Country of Destination:                             ISO CODE 

                                                                          (optional) 

 Държава вносител:                                      ISO код 

                                                                          (по избор) 

 

1.7  Producer / Производител 

 

Name / Име 

 

Address / Адрес 

 

1.8 Packing Est. (if applicable) / Пакетиращо 

предприятие (ако е приложимо) 

 

Name  / Име 

 

Address/ Адрес 

1.9 Border of Entry/Country of destination 

/ Входен граничен пункт/Държава - 

дестинация 

 

1.10 Border of Loading/Country of Dispatch / Граничен 

пункт на натоварване / Държава на изпращане 

 



 

 

 

1.11 Means of Transport/conveyance / 

Транспортни/превозни средства 

∎ By air/По въздух 

∎ By Sea/По море  

∎ By Road/По земя 

  

1.12 Conveyance Identification No. / 

Идентификационен номер на превозното средство 

 

 

1.13 Temperature of Food Products / Температура на хранителните продукти 

∎ Ambient/Стайна температура 

∎ Chilled/Охладено  

∎ Frozen/Замразено 

 

1.14  Commodities Certified for / Пратката се сертифицира за 

 Other/Друго 

 After Further Process / Допълнително преработване 

 Human Consumption Directly / Директна човешка консумация 

1.15 Identification of the food products / Идентификация на хранителните продукти 
Name & 

Description 

of Food / 

Име & 

Описание 

на 

хранителни

я продукт 

HS-Code / 

HS-код 

Treatment 

type 

(optional) / 

Вид 

обработка 

(по избор) 

Brand Name / 

Марка 

Production 

Date / Дата 

на 

производств

о 

Expiry Date / 

Срок на 

годност 

No Packages 

/ Брой 

опаковки 

Batch/Lot 

No./ Номер 

на 

пратката/ 

партидата 

Total Weight 

/ Общо 

тегло 

         

         

         
 

 

 

1.16 Health Attestation / Здравна атестация 

1. General Attestation / Обща атестация 

Food products are safe and fit for human consumption / Хранителните продуктите са безопасни и 

годни за човешка консумация. 

 The food product(s) was handled at an establishment that has been subjected to inspections by the 

competent authority and/or officially recognized body and implements a food safety management system 

based on the HACCP principles or an equivalent system / Хранителният (ите) продукт (и) се 

обработва в предприятие, обект на проверка от страна на компетентния орган и / или друг 

официално признат орган и прилага система за управление на безопасността на храните 

основана на принципите на НАССР или еквивалентна на нея. 

 

Additional Health Attestation (Declarations) if deemed necessary / Допълнителна здравна 

атестация (декларация), само ако е необходимо.  



 

 

 

1Notes / 1Бележки: A variety of food products which are shipped in the same consignment which do not 

belong to: meat and meat products; fish and fish products; milk and milk products; eggs and egg 

products; honey or bee products. The certificate for assorted products can be used for products such as 

spices, dry fruits, desiccated coconut, sauces, tea, coffee, packaged breakfast cereals, packaged nuts, 

vegetable oils, packaged dry fruits etc. One certificate can be used for multiple products. / 

Разнообразни хранителни продукти, в рамките на една и съща пратка, която не съдържа: 

месо и месни продукти; риба и рибни продукти; мляко и млечни продукти; яйца и яйчни 

продукти; пчелен мед и пчелни продукти. Сертификатът за разнородни хранителни 

продукти може да бъде използван за подправки, сушени плодове, кокосови стърготини, 

сосове, чай, кафе, пакетирани зърнени закуски, пакетирани ядки, растителни масла, 

пакетирани сушени плодове и т.н. 

 

 

 

 

Authorized Officer Name & Position / Име и 

длъжност на упълномощения служител 

 

Name of the Responsible Department / 

Наименование на отговорното ведомство 

 

 

Official Stamp / Официален печат 

 

Date / Дата 

 

 

  

   

  

 


