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I.1. Consignor

Name
Address
Country ISO Code

I.2. IMSOC reference I.2.a. Local reference
I.3. Central Competent Authority
I.4. Local Competent Authority

I.5. Consignee

Name
Address
Country ISO Code

I.6. Operator conducting assembly operations independently of an
establishment

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.7. Country of origin ISO Code I.9. Country of destination ISO Code

I.8. Region of origin Code I.10. Region of destination Code
I.11. Place of dispatch

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.12. Place of destination

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.13. Place of loading

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.14. Date and time of departure

I.15. Means of Transport

Mode International
transport
document

Identification

I.16. Transporter

Name
Address
Approval Number
Country ISO Code

I.17. Accompanying documents

Commercial
document
reference

Date of issue

Country Place of
issue

I.18. Transport conditions
I.19. Container No / Seal No

I.20. Certified as
Registered equidae ☐

I.21. For transit through a third country ☐
Third country ISO Code
Exit point BCP code
Entry point BCP code
I.22. For transit through Member State(s) ☐
Member State ISO Code

I.23. For export ☐
Third country ISO Code
Exit point BCP code
I.25. Journey Log

I.28. Total gross weight

I.30. Description of consignment

Commodity Species Subcategory Sex Identification system

Identification Number Age
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II. Health information

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:

II.1. The equine animal described in Part I meets the following requirements:

II.1.1. The animal is accompanied by its single lifetime identification document as provided for in
Article 65, 67 or 68 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or by a temporary
document issued in accordance with Article 61(2) thereof.

(1)  ☐ [The single lifetime identification document was issued in accordance with Article 65(2)
or 67(1) of Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or the temporary document was issued in
accordance with Article 61(2) of that Regulation, for a registered equine animal as defined in
Article 2(30) of that Delegated Regulation.]

(1)  ☐ [The single lifetime identification document includes a valid validation mark in
accordance with Article 65(1)(i)(i) of Delegated Regulation (EU) 2019/2035.]

(1)  ☐ [The single lifetime identification document includes a valid license in accordance with
Article 65(1)(i)(ii) of Delegated Regulation (EU) 2019/2035.]

II.1.2. The animal has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals during
the clinical examination, which was carried out within the 48 hour period prior to its
departure, or on the last working day prior to its departure(2), from the registered
establishment, on                           (insert date dd/mm/yyyy).

II.2. According to official information, the animal described in Part I meets the following health
requirements:

II.2.1. The animal does not come from an establishment subject to movement restrictions or
situated in a restricted zone established for reasons of diseases listed for equine animals,
including African horse sickness and infection with Burkholderia mallei (glanders).

II.2.2. The animal comes from an establishment in which surra (Trypanosoma evansi) has not
been reported during the 30 day period prior to its departure, and

(1) either ○ [surra has not been reported in the establishment during the 2 year period prior to
departure.]

(1) or ○ [surra has been reported in the establishment during the 2 year period prior to its
departure and following the last outbreak the establishment has remained under movement
restrictions

(1) either ○ [until the remaining animals in the establishment have been subjected
to a test for surra with one of the diagnostic methods provided for in Part 3 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out, with
negative results, on samples taken at least 6 months after the last infected
animal has been removed from the establishment.]]

(1) or ○ [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the
establishment, after the last animal of listed species on the establishment was
either killed and destroyed or slaughtered.]]

II.2.3. The animal comes from an establishment in which dourine has not been reported during
the last 6 months prior to its departure, and

(1) either ○ [dourine has not been reported in the establishment during the 2 year period prior
to its departure.]

(1) or ○ [dourine has been reported in the establishment during the 2 year period prior to its
departure and following the last outbreak, the establishment has remained under
movement restrictions

(1) either ○ [until the remaining equine animals in the establishment, except
castrated male equine animals, have been subjected to a test for dourine with
the diagnostic method provided for in Part 8 of Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/688, carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the infected animals have been killed and destroyed or
slaughtered, or the infected entire male equine animals have been castrated.]]

(1) or ○ [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or
slaughtered.]]
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II. Health information

II.2.4. The animal comes from an establishment in which equine infectious anaemia has not been
reported during the 90 day period prior to its departure, and

(1) either ○ [equine infectious anaemia has not been reported on the establishment during the
12 month period prior to its departure.]

(1) or ○ [equine infectious anaemia has been reported on the establishment during the 12
month period prior to its departure and following the last outbreak the establishment has
remained under movement restrictions

(1) either ○ [until the remaining equine animals in the establishment have been
subjected to a test for equine infectious anaemia with the diagnostic method
provided for in Part 9 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried
out, with negative results, on samples taken on two occasions with a minimum
interval of 90 days following cleaning and disinfection of the establishment after
the infected animals have been killed and destroyed or slaughtered.]]

(1) or ○ [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the
establishment, after the last equine animal on the establishment was either
killed and destroyed or slaughtered.]]

II.2.5. The animal comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis
has not been reported during the 6 month period prior to its departure, and

(1) either ○ [during the 2 year period prior to its departure, Venezuelan equine
encephalomyelitis has not been reported in the Member State or zone thereof in which the
establishment is situated.]

(1) or ○ [during the 2 year period prior to its departure, Venezuelan equine encephalomyelitis
has been reported in the Member State or zone thereof in which the establishment is
situated, and during the 21 day period prior to departure of the animal referred to in point
II.1 all equine animals in the establishment have remained clinically healthy, and

(1) either ○ [the animal referred to in point II.1 was kept protected from attacks by
insect vectors in a quarantine station, in which any equine animal that showed a
rise in daily taken body temperature has been subjected with negative result to a
diagnostic test for Venezuelan equine encephalomyelitis with the diagnostic
method provided for in Part 10(1)(a) of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, and the animal referred to in point II.1 has been

(1) either ○ [vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis
with a complete primary course and revaccinated according to
manufacturer's recommendations not less than 60 days and not
more than 12 months prior to the date of its departure.]]]

(1) or ○ [subjected to a serological test for Venezuelan equine
encephalomyelitis with the diagnostic method provided for in Part
10(1)(b) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried
out, with negative results, on a sample taken not less than 14 days
after the date of its entry into the quarantine station.]]]

(1) or ○ [the body temperature of the animal referred to in point II.1 has been taken
daily, either without a rise or the animal has been subjected to a diagnostic test
for Venezuelan equine encephalomyelitis with the diagnostic method provided
for in Part 10(1)(a) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, with
negative results, and the animal referred to in point II.1 has been subjected to
tests for Venezuelan equine encephalomyelitis with the diagnostic methods
provided for in:

- Part 10(1)(b) of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, without an increase in antibody titre, carried
out on paired samples taken on two occasions with an
interval of 21 days, the second of which was taken during
the 10 day period prior to the date of its departure, and

EUROPEAN UNION (2021/403) MODEL EQUI-INTRA-IND

en / bg 3 / 10

Pa
rt

 II
: C

er
ti

fi
ca

ti
on



SP
ECIM

EN

II. Health information

- Part 10(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, with negative result, carried out on a sample
taken within the 48 hour period prior to its departure,
and the animal has been protected from attacks by insect
vectors after sampling until its departure.]]

II.2.6. The animal comes from an establishment in which infection with rabies virus in kept
terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to its departure.

II.2.7. The animal comes from an establishment in which anthrax in ungulates has not been
reported during the 15 day period prior to its departure.

II.3. To the best of my knowledge, after due inquiry, and as declared by the operator, the animal comes from
an establishment where there were no abnormal mortalities with an undetermined cause and the
animal has not been in contact with kept animals of listed species which did not comply with the
requirements referred to in points II.2.1. to II.2.6. during the 30 day period prior to its departure, and
with the requirement referred to in point II.2.7. during the 15 day period prior to its departure.

(1) ☐ [II.4. According to official information and as declared by the operator, it is a semen donor animal subjected
to the testing programme as referred to in point 1(b)(i) of Chapter I of Part 4 of Annex II to Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and

II.4.1. it comes from a semen collection centre and will be transported directly to another semen
collection centre in accordance with Article 19 of Delegated Regulation (EU) 2020/686; and

II.4.2. since the date of its admission, it was continuously resident at the semen collection centre
and was subjected, with negative results, to all compulsory routine tests referred to in point
1(a) of Chapter I of Part 4 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686 during the 12
month period prior to the date of its departure; and

II.4.3. the prior consent of the centre veterinarian of the semen collection centre of destination has
been obtained by the operator; and

II.4.4. the means of transport used have been cleansed and disinfected before use.]

II.5. Arrangements are made to

(1) either ○ [transport the animal in accordance with Article 4 of Delegated Regulation (EU)
2020/688.]

(1) or ○ [move the animal on foot.]

II.6. This animal health certificate is valid for

(1) either ○ [10 days from the date of issuing, and]

(1) or ○ [30 days from the date of issuing, and a valid validation mark or license is attested in
point II.1.1, and]

in the case of transport by waterway/sea of the animal, the period of validity of the animal health certificate may be
extended by the duration of the journey by waterway/sea.

Animal welfare attestation

At the time of inspection, the animal covered by this health certificate was fit to be transported in accordance with
the provisions of Council Regulation (EC) No 1/2005 on the intended journey due to start on                           (insert
date).
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II. Health information

 

Notes:

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
from the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the
Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union
in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland.

This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided
for in Chapter 2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235.

Part I:

Box
reference
I.11:

 “Place of dispatch”: Indicate a registered establishment of dispatch of the equine animal or, provided
the animal is transported, an establishment approved for assembly operations in accordance with
Articles 97 and 99 of Regulation (EU) 2016/429.

Box
reference
I.12:

 “Place of destination”: Indicate a registered establishment of destination or, provided the animal is
transported, an establishment approved for assembly operations in accordance with Articles 97 and 99
of Regulation (EU) 2016/429.

Box
reference
I.30:

 “Identification number”: Indicate the unique code of the equine animal referred to in Article 65(1)(b) of
Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or the code displayed by the means of identification defined in
point (a), (c) or (e) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, if the animal is unweaned and
accompanies its dam or foster mare.

Part II:

(1) Delete if not applicable.

(2) Option only available in case of equine animals moved in accordance with Article 92(2) of Delegated
Regulation (EU) 2020/688.

Certifying Officer/Official veterinarian

Name (in capital letters)
Date of signature
Stamp

Qualification and title
Signature
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I.1. Изпращач

Наименовани
е
Адрес
Държава Код по ISO

I.2. Референтен номер в IMSOC I.2.a. Местен референтен номер
I.3. Централен компетентен
орган
I.4. Местен компетентен орган

I.5. Получател

Наименовани
е
Адрес
Държава Код по ISO

I.6. Оператор, извършващ операции по събиране, независимо от
животновъден обект

Наименование
Адрес
Номер на
одобрение
Държава Код по ISO

I.7. Страна на произход Код по ISO I.9. Държава по местоназначение Код по ISO

I.8. Регион на произход Код I.10. Регион по местоназначение Код
I.11. Регион по местоназначение

Наименование
Адрес
Номер на
одобрение
Държава Код по ISO

I.12. Местоназначение

Наименование
Адрес
Номер на
одобрение
Държава Код по ISO

I.13. Място на товарене

Наименование
Адрес
Номер на
одобрение
Държава Код по ISO

I.14. Дата и час на заминаване

I.15. Транспортно средство

Тип Документ Идентификация

I.16. Превозвач

Наименование
Адрес
Номер на
одобрение
Държава Код по ISO

I.17. Придружаващи документи

Референтен
номер на
търговския
документ

Дата на
издаване

Държава Място на
издаване

I.18. Условия на транспортиране
I.19. Контейнер № / Печат №

I.20. Сертифицирано като или за
Регистрирани еднокопитни ☐

I.21. За транзитно преминаване през трета държава ☐
Трета държава Код по ISO
Изходна точка Код на ГКП
Място на въвеждане Код на ГКП
I.22. За транзитно преминаване през
държава(и) членка(и)

☐

Държава членка Код по ISO

I.23. За износ ☐
Трета държава Код по ISO
Изходна точка Код на ГКП
I.25. Дневник на пътуването

I.28. Общо брутно тегло

I.30. Описание на пратката

Стока Вид Подвид/категория Пол Система за
идентификация

Идентификационен номер Възраст
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II. Здравна информация

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:

II.1. Еднокопитното животно, описано в част I, отговаря на следните изисквания:

II.1.1. Животното е придружено от своя уникален доживотен идентификационен документ
съгласно предвиденото в член 65, 67 или 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на
Комисията или от временен документ, издаден в съответствие с член 61, параграф 2
от същия акт.

(1)  ☐ [Уникалният доживотен идентификационен документ е издаден в съответствие с
член 65, параграф 2 или член 67, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035
(или временният документ е издаден в съответствие с член 61, параграф 2 от същия
регламент) за регистрирано еднокопитно животно съгласно определението в член 2,
точка 30 от посочения делегиран регламент.]

(1)  ☐ [Уникалният доживотен идентификационен документ включва валиден
валидационен знак в съответствие с член 65, параграф 1, буква и), подточка i) от
Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035.]

(1)  ☐ [Уникалният доживотен идентификационен документ включва валиден лиценз в
съответствие с член 65, параграф 1, буква и), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС)
2019/2035.]

II.1.2. По време на клиничния преглед, проведен през периода от 48 часа преди
заминаването на животното — или в последния работен ден преди заминаването(2)
на животното — от регистрирания животновъден обект на                           (въведете
дата дд/мм/гггг) то не е показало признаци или симптоми на болести от списъка за
еднокопитни животни.

II.2. Съгласно официалната информация животното, описано в част I, отговаря на следните здравни
изисквания:

II.2.1. Животното не идва от животновъден обект, по отношение на който са наложени
ограничения на движението или който се намира в ограничителна зона, установена
поради болести от списъка за еднокопитни животни, в т.ч. африканска чума по
конете и инфекция с Burkholderia mallei (сап).

II.2.2. Животното идва от животновъден обект, където през периода от 30 дни преди
заминаването му не е докладвано за сура (Trypanosoma evansi), и

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването не е докладвано за сура в
животновъдния обект.]

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването му в животновъдния обект е
докладвано за сура, като след последното огнище по отношение на животновъдния
обект са били наложени ограничения на движението

(1) или ○ [до подлагането на животните, останали в животновъдния обект, на
изследване за сура с някой от диагностичните методи, предвидени в част 3
от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/688 на Комисията,
което изследване е показало отрицателни резултати и е извършено върху
проби, взети най-малко 6 месеца, след като последното инфектирано
животно е било преместено от животновъдния обект;]]

(1) или ○ [за най-малко 30 дни от датата на почистването и дезинфекцията на
животновъдния обект, след като последното животно от видовете от
списъка в животновъдния обект е било умъртвено и унищожено или
заклано;]]

II.2.3. Животното идва от животновъден обект, където през последните 6 месеца преди
заминаването му не е докладвано за дурин, и

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването в животновъдния обект не е
докладвано за дурин.]

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването му в животновъдния обект е
докладвано за дурин, като след последното огнище по отношение на животновъдния
обект са били наложени ограничения на движението
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II. Здравна информация

(1) или ○ [до подлагането на еднокопитните животни, останали в
животновъдния обект, с изключение на кастрираните мъжки
еднокопитни животни, на изследване за дурин с някой от диагностичните
методи, предвидени в част 8 от приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2020/688, което изследване е показало отрицателни резултати и е
извършено върху проби, взети най-малко 6 месеца, след като
инфектираните животни са били умъртвени и унищожени или заклани,
или след като инфектираните некастрирани мъжки еднокопитни
животни са били кастрирани;]]

(1) или ○ [за най-малко 30 дни от датата на почистването и дезинфекцията,
след като последното еднокопитно животно в животновъдния обект е
било умъртвено и унищожено или заклано.]]

II.2.4. Животното идва от животновъден обект, където през периода от 90 дни преди
заминаването му не е докладвано за инфекциозна анемия по конете и

(1) either ○ [през периода от 12 месеца преди заминаването му не е докладвано за
инфекциозна анемия по конете в животновъдния обект.]

(1) или ○ [през периода от 12 месеца преди заминаването му в животновъдния обект е
докладвано за инфекциозна анемия по конете, като след последното огнище по
отношение на животновъдния обект са били наложени ограничения на движението

(1) или ○ [до подлагането на еднокопитните животни, останали в
животновъдния обект, на изследване за инфекциозна анемия по конете с
диагностичния метод, предвиден в част 9 от приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2020/688, което изследване е показало отрицателни
резултати и е извършено върху проби, взети двукратно през интервал от
най-малко 90 дни след почистването и дезинфекцията на животновъдния
обект, след като инфектираните животни са били умъртвени и
унищожени или заклани.]]

(1) или ○ [за най-малко 30 дни от датата на почистването и дезинфекцията на
животновъдния обект, след като последното еднокопитно животно в
животновъдния обект е било умъртвено и унищожено или заклано.]]

II.2.5. Животното идва от животновъден обект, където през периода от 6 месеца преди
заминаването му не е докладвано за венецуелски енцефаломиелит по конете, и

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването му не е докладвано за
венецуелски енцефаломиелит по конете в държавата членка или зоната от нея,
където е разположен животновъдният обект.]

(1) или ○ [през периода от 2 години преди заминаването му е докладвано за
венецуелски енцефаломиелит по конете в държавата членка или зоната от нея,
където е разположен животновъдният обект, и в периода от 21 дни преди
заминаването на животното, посочено в точка II.1., всички еднокопитни животни в
животновъдния обект са били клинично здрави и

(1) или ○ [животното, посочено в точка II.1., е било защитено от нападения на
насекоми вектори в карантинна станция, където всяко еднокопитно
животно, при което при ежедневното измерване на телесната
температура е наблюдавано повишение, е подложено на диагностично
изследване за венецуелски енцефаломиелит по конете с диагностичния
метод, предвиден в част 10, точка 1, буква а) от приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2020/688, като е показало отрицателен резултат,
и животното, посочено в точка II.1., е било

(1) или ○ [ваксинирано срещу венецуелски енцефаломиелит по
конете посредством пълна първична ваксинация и
реваксинация съгласно препоръките на производителя
минимум 60 дни и максимум 12 месеца преди датата на
заминаването му.]]]
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II. Здравна информация

(1) или ○ [подложено на серологично изследване за венецуелски
енцефаломиелит по конете с диагностичния метод, предвиден
в част 10, точка 1, буква б) от приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2020/688, което изследване е показало
отрицателни резултати и е извършено върху проба, взета не
по-малко от 14 дни след датата на въвеждането му в
карантинната станция.]]]

(1) или ○ [телесната температура на животното, посочено в точка II.1., е била
измервана ежедневно, като или не е била повишена, или животното е
било подложено на изследване за венецуелски енцефаломиелит по конете
с диагностичния метод, предвиден в част 10, точка 1, буква а) от
приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/688, което изследване е
показало отрицателни резултати, и животното, посочено в точка II.1., е
било подложено на изследвания за венецуелски енцефаломиелит по
конете с диагностичните методи, предвидени в:

- част 10, точка 1, буква б) от приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2020/688, без увеличение
на титъра на антителата, което изследване е
извършено върху двойни проби, взети двукратно
през интервал от 21 дни, като втората е взета през
периода от 10 дни преди датата на заминаването му
и

- част 10, точка 2 от приложение I към Делегиран
регламент (ЕС) 2020/688, което изследване е показало
отрицателен резултат и е извършено върху проба,
взета през периода от 48 часа преди заминаването
му, а от вземането на пробата до заминаването му
животното е било защитено от нападения на
насекоми вектори.]]

II.2.6. Животното идва от животновъден обект, където през периода от 30 дни преди
заминаването му не е докладвано за инфекция с вируса на бяс при отглеждани
сухоземни животни.

II.2.7. Животното идва от животновъден обект, където през периода от 15 дни преди
заминаването му не е докладвано за антракс при копитни животни.

II.3. Доколкото ми е известно, след надлежно проучване и съгласно декларираното от оператора
животното идва от животновъден обект, където не е имало необичайна смъртност по
неустановени причини, и животното не е било в контакт с отглеждани животни от видове от
списъка, които през периода от 30 дни преди заминаването му не са отговаряли на
изискванията по точки II.2.1.—II.2.6., а през периода от 15 дни преди заминаването му — на
изискването по точка II.2.7.

(1) ☐ [II.4. Съгласно официалната информация и съгласно декларираното от оператора то е животно донор
на сперма, подложено на програмата за изследвания, както е посочено в част 4, глава І, точка 1,
буква б), подточка i) от приложение ІІ към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 на Комисията, и

II.4.1. идва от център за събиране на сперма и ще бъде транспортирано директно до друг
център за събиране на сперма в съответствие с член 19 от Делегиран регламент (ЕС)
2020/686; и

II.4.2. от датата на приемането му непрекъснато е пребивавало в центъра за събиране на
сперма и е подложено и показало отрицателни резултати на всички задължителни
рутинни изследвания, посочени в част 4, глава I, точка 1, буква а) от приложение II
към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686 през периода от 12 месеца преди датата на
заминаването му; и

II.4.3. операторът е получил предварителното съгласие на ветеринарния лекар на центъра
за събиране на сперма на местоназначението; и

II.4.4. използваното транспортно средство е било почистено и дезинфекцирано преди
употреба.]
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II.5. Взети са мерки за

(1) или ○ [транспортиране на животното в съответствие с член 4 от Делегиран
регламент (ЕС) 2020/688.]

(1) или ○ [придвижване на животното на собствен ход.]

II.6. Настоящият ветеринарен здравен сертификат е валиден за срок от

(1) или ○ [10 дни от датата на издаване, като]

(1) или ○ [30 дни от датата на издаване и в точка II.1.1. е удостоверено наличието на
валиден валидационен знак или лиценз, като]

при транспортиране на животното по водни пътища/по море срокът на валидност на ветеринарния
здравен сертификат може да бъде удължен с времетраенето на пътуването по водни пътища/по море.

Удостоверение за хуманно отношение към животните

Към момента на инспекцията животното, обхванато от настоящия здравен сертификат, са било годно за
транспортиране в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета при планираното
пътуване с начало на                           (въведете дата).

Забележки:

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5,
параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения
протокол, когато в настоящия сертификат се посочва Европейският съюз, това включва и Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия.

Настоящият ветеринарен здравен сертификат се попълва в съответствие с бележките за попълването на
сертификатите в глава 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията.

Част I:

Поле I.11:  „Място на изпращане“: посочете регистриран животновъден обект на изпращане на
еднокопитното животно, а в случай че животното се транспортира — животновъден обект,
одобрен за операции по събиране в съответствие с членове 97 и 99 от Регламент (ЕС) 2016/429.

Поле I.12:  „Местоназначение“: посочете регистриран животновъден обект по местоназначение, а в
случай че животното се транспортира — животновъден обект, одобрен за операции по
събиране в съответствие с членове 97 и 99 от Регламент (ЕС) 2016/429.

Поле I.30:  „Идентификационен номер“: Отбележете уникалния код на еднокопитното животно, посочен в
член 65, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, или кода, показан чрез
идентификационните средства съгласно определеното в букви а), в) или д) от приложение ІІІ
към Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035, ако животното е неотбито и придружава своята майка
или приемна кърмеща кобила.

Част II:

(1) Заличете, ако не е приложимо.

(2) Тази опция може да бъде използвана само за еднокопитни животни, придвижвани в
съответствие с член 92, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/688.

Сертифициращ служител/Oфициален ветеринарен лекар

Име (с главни букви)
Дата на подписване
Печат

Квалификация и
длъжност
Подпис

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (2021/403) ОБРАЗЕЦ EQUI-INTRA-IND

en / bg 10 / 10

Ч
ас

т 
II

: С
ер

ти
ф

и
ка

ц
и

я/
уд

ос
то

ве
ря

ва
н

е


