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Образец 5А/Model 5А

№

ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ
VETERINARY CERTIFICATE
за произход и здравословно състояние на животните/for origin and health status of the animals

Number of animals
Animal species and category/
Брой на животните
Вид и категория на животните
Identification data and name of the animal/
Отличителни белези и име на животното
Origin (region, town/city, holding/farm)/
Място на произход (област, град, ферма)
Consignor (name and full address)/
Изпращач (име, адрес)
Means of transport, registration number/
Вид транспортно средство, рег.№
Consignee (name and full address)/
Получател (име, пълен адрес)
Подписаният / I, the undersigned
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
официален ветеринарен лекар при ………………… - ОДБХ, удостоверявам, че/ official veterinarian within …….. ……………….. Regional
Food Safety Directorate (RFSD), certify that:
1. Горепосочените животни са прегледани от мен преди и след товаренето, 1. The abovementioned animals were inspected by me before and after
не показват никакви клинични признаци на болести и са в добро loading; they do not show clinical signs of diseases and are in good
здравословно състояние.
health status.
2. Животните са отгледани в стопанството под официален ветеринарен 2. The animals were bred in a holding under official veterinary control;
контрол; 30 дни преди товаренето са били транспортирани от региони, 30 days prior to loading were transported from officially free of
свободни от заразни болести, с помощта на дезинфекциран транспорт.
infectious diseases regions by means of disinfected vehicles.
3. Страната, регионът и стопанството, откъдето произхождат животните, 3. The country, the region and the holding of origin are officially free
са определени за свободни от заразни болести чрез задължителна from infectious diseases by obligatory declaration:
декларация:
a) Equidae – in the country was not registered African horse sickness;
а) еднокопитни – в страната не е констатирана африканска чума по конете; infectious anaemia during the last 12 months in the holding;
инфекциозна анемия – през последните 12 месеца в стопанството; Rhinopneumonitis, Dourine, Grippe (Equine Influenza), Equine
ринопневмонит, дурин, грип, енцефаломиелит по конете – през encephalomyelitis – for the last 6 months 30 km in diameter from the
последните 6 месеца в диаметър от 30 км от местопроизхождението на place of origin of the animals.
животните;
b) Cattle – Rinderpest and Contagious pleuropneumonia; Leucosis,
б) едър рогат добитък – чума по говедата и заразна плевропневмония,
Paratubercullosis; Brucellosis; Vibriosis; Viral abortus; Trichomonosis
левкоза, паратуберкулоза, бруцелоза, вибриоза, вирусен аборт,
and Scabies – for the last 12 months; Foot-and-Mouth disease (FMD) –
трихомоноза и краста (Scabies) – през последните 12 месеца; шап – през for the last 6 months in the area 30 km in diameter.
последните 6 месеца в зона от 30 км в диаметър;
c) Small ruminants - Foot-and-Mouth disease (FMD) and Sheep and
в) дребен рогат добитък – шап и шарка по овцете – в зона от 30 км в Goat Pox - in the area 30 km in diameter; Pulmonary adenomatosis – for
диаметър; пулмонарна аденоматоза/– през последните 12 месеца в зона от the last 12 months in the area 20 km in diameter; Scabies, Brucellosis,
20 км в диаметър; краста, бруцелоза, паратуберкулоза и туберкулоза – Paratubercullosis – for the last 6 months.
през последните 6 месеца;
d) Porcines – African swine fever – during the last 3 years in the country;
г) свине – африканска чума по свинете – през последните 3 години в FMD and Classical swine fever – for the last 6 months in 30 km in
страната; шап и класическа чума по свинете – през последните 6 месеца в diameter; Pox and Scabies – for the last 30 days.
диаметър от 30 км; шарка и краста – през последните 30 дни.
д) други животни e) other animals /
......................................................................................................................................................................................................................................
4. Специални изисквания /Special provisions
......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
5. Животните, предназначени за клане, не са третирани през последните 5. The animals, intended for slaughter were not treated for the last 2
2 месеца с естрогенни препарати и антибиотици.
months with oesthrogenes and antibiotics.
6. Всички прибори и принадлежности, съпътстващи обслужването на 6. The whole equipment for the animal care at the insemination and
животните при осеменяване и доене, не са били в контакт с the obtaining of milk, have not been in contact with infected materials.
инфектирани материали.

Свидетелството има валидност 10 дни от датата на издаването/The certificate is valid for 10 days after the date of issuing
Изготвен в (Град ) /Done at
(Town)
Печат/Seal

Дата / On
(Date)............................................
20 ...... г.

Официален ветеринарен лекар/Official veterinarian
.................................................................................................................
(име и подпис)/(name and signature)

