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VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORTING LIVE SMALL RUMINANTS INTO ARABIC 

REPUBLIC OF EGYPT 

ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА ЖИВИ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 

В АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ 
 

Country of origin: / Страна на Произход: 

1.1.Consigner/ Изпращач: 

Name/ Име 

Address/ Адрес 

 

1.2. Certificate number / Номер на сертификата 

1.3. Vet authority Address/ Адрес на ветеринарен лекар: 

 

1.4. Consignee/ Получател: 

Name/ Име 

Address/ Адрес 

 

1.5. ISO CODE country of origin/ ИСО код 

на страната на произход 

1.6.Region/facility/ Регион/обект 

1.7. ISO CODE importing country/ ИСО код 

на страната вносител 

 

1.8. Region/facility in destination/ Регион обект по 

местоназначение  

1.9. Place of origin (Name-Address) /Място на произход (име, адрес): 

 

1.10.Freight station/ Място на товарене 

 

1.11. Date of freight / Дата на товарене 

1.12.Transport means by sea-air-land/ 
Транспортни средства по море-въздух-

земя: 

 

Identifying goods/ Идентифициране на 

стоките 

 

1.13. Border transit/ Граничен транзит 

 

1.14.Number of licence CITES (If existing)/ Номер на лиценза 

CITES (ако съществува) 

1.15. Good description/ Описание 1.16.ISO CODE Good №/ ISO Код № 

1.17. Total quantity/ Общо количество 

 

1.18. Container identification/ 
Идентификация на контейнера 

 

1.19.Animal species/ Животински видове 

 

Slaughtering/Клане                 Breeding/Разплод                     Fattening/Угояване                        Others/Друго 

           □                                     □                                          □                                     □ 

1.20. For import of acceptance/ За внос и приемане: 

 

Final import/окончателен внос         Re-entry/повторен внос            Temporary entry/временен внос 

                     □                                     □                                          □                                      

1.21.Identifying goods/  Идентифициране на стоките 

 

Identification № 
Идентификация № 

Group (scientific name)/ 

Група (научно наименование) 

Sex/ 

Пол 
Age/ 

Възраст 

    

    

    



1.22. I, the undersigned official veterinarian certifies that the live small ruminants of the above description satisfy the 

following conditions: / Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че живите 

дребни преживни животни от горното описание отговарят на следните условия: 

 

 The animals are kept under quarantine for a period of at least 21 days in the country of origin (Bulgaria). 

Животните са били държани под карантина за период от поне 21 дни в държавата на произход 

(България)/  
 

 The origin of animals is from a region/s where Foot and Mouth Disease has not been registered for at least 12 

months prior to export./ Животните произхождат от област/и, в която не е регистриран случай на 

шап най-малко 12 месеца преди износа.  
 

 

 The animals are from  region/s in which PPR has not been registered for at least two years prior to export and 

animals are not vaccinated./Животните са от област/и, в която не е регистрирано заболяването чума 

по дребните преживни в продължение най-малко две години преди износа и животните не са 

ваксинирани. (1)  

 

Or/или  

 

 The animals are from  region/s in which PPR has not been registered for at least 6 months after the slaughter of 

the last case where control measures include stamping out policy, animals are not vaccinated and have been 

tested for PPR virus during the quarantine period with negative result./Животните са от област/и, в която 

не е регистрирано заболяването чума по дребните преживни животни в продължение поне на 6 

месеца след унищожаването на последния случай след прилагане на stamping out, животните не 

са ваксинирани и са били изследвани за PPRV по време на периода на карантина като са 

показали отрицателен резултат(1).  

 

 The animals are from a region/s where sheep pox have not been registered during the three years prior to 

exportation and the animals are not vaccinated./ Животните са от област/и, в която не е регистрирана 

шарка по овцете през последните три години преди износа и животните не са ваксинирани.  

 The origin of animals is from herds officially free of Brucellosis./ Животните произхождат от стада, 

официално свободни от Бруцелоза. 

 The origin of the animals is from a region/s free from the Bluetongue disease during minimum two years 

before export./Животните произхождат от региони, свободни от болестта Син език, в продължение 

минимум на две години преди износа.(1) 

Or/или  

The animals are vaccinated against Bluetongue with an inactivated vaccine serotype ......., (name) 

........................................., on date............................. and 60 days have passed after the date of vaccination./ 

животните са ваксинирани срещу син език с инактивирана ваксина за серотип ....., (име) 

………….………..……., на дата ……………..……..… и от датата на ваксинацията са изминали 60 

дни. (1)  

 

Or/или  

the animals are not vaccinated for Bluetongue virus and have been tested for Bluetongue virus during the 

quarantine period with negative result/ животните не са ваксинирани срещу Син език и са били 

изследвани за вируса на Синия език по време на периода на карантина като са показали 

отрицателни резултати (1) 

 

 The animals are from holding (s) not reported any case of Anthrax disease for at least the last 20 days prior to 

export./ Животните са от животновъден обект/и, в който не са съобщавани никакви случаи на 

антракс за последните 20 дни преди износа.  

 

 The animals are from facilities not reported any case of Rabies for at least the last 1 year prior to export./ 

Животните са от обекти, за които не е докладвано нито един случай на бяс (Rabies) през 

последната 1 година преди износа. 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm#terme_cas


 

 The animals and means in which they are transported were treated with authorized insecticides and/ or 

repellents............................... (insert name of the product) on .................. (insert date) at .................. (insert 

time) during transportation and at the time of shipment after adequate cleansing and disinfection. /Животните 

и превозните средства, с които са превозвани са обработвани само с одобрени инсектициди и/или 

репеленти …………………….. (добавете името на продукта), на ………….………. (добавете дата), 

във ……………….. (добавете час) през време на транспортиране, и по време на товаренето са 

адекватно почистени и дезинфекцирани. 

 

 The animals have been clinically examined during 48 hours before export and did not show any symptoms of 

infectious & contagious disease including Q fever disease./ Животните са клинично прегледани 48 часа 

преди износа и не са показали никакви симптоми на инфекциозно и заразно заболяване, 

включително заболяването Ку треска. 

 

Additional attestation in case of breeding animals./ Допълнителна атестация в случай на разплодни 

животни. 

 

 The breeding animals are from a country free of Contagious Caprine Pleuropneumonia for at least 12 months 

prior to export./ Животните за разплод са от страна, свободна от Заразна плевропневмония, най-

малко 12 месеца преди износ.  

 The breeding animals are coming from herds not recorded symptoms of Trichomonosis, Paratuberculosis, 

Leptospirosis, Listeria, coital vesicular exanthema, and vibriosis/ Животните за разплод са от стада, при 

които не са констатирани симптоми на Трихомоноза, Паратуберкулоза, Лептоспироза, 

Листериоза, Коитална везикулозна екзантема и Вибриоза. 

 The animals have not been fed with feed of animal origin with exception of milk protein./ Животните не са 

хранени с фураж от животински произход, с изключение на млечните протеини. 
 

 

Official veterinarian/ Официален ветеринарен лекар 

 

 

Name and address/ Име и адрес:                                                                          Position/ Позиция 

 

Date/ Дата: 

 

Official stamp:/ Официален печат:                                                                   Signature:/Подпис: 

(1) Ненужното се зачертава /Delete as appropriate   


