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VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MILK AND MILK
PRODUCTS INTO INDIA/ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ВНОС НА МЛЯКО И
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ИНДИЯ

I.

GENERAL INFORMATION FOR IMPORTATION/ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОС

1. Consignor (name and address in full) /Изпращач (имена
и пълен адрес)

2. Health certificate/Здравен сертификат
No.;
Date/Дата:

3. Consignee (name and address in full) /Получател (имена
и пълен адрес)

4. Country of origin.................................
/Страна на произход……………………...

5. Competent Authority/Компетентен орган

6. Place of loading:/Място на товарене:

5.1 Ministry:/Министерство:
5.2 Department:/Департамент (институция):
7.Identification of the product:/Идентификация на
продукта:
Type of Product:/Вид на продукта

8. Name and Address of the Registration/Accreditation
authority/Име и адрес на Органа по
регистрация/акредитация

Details of product: /Детайли за продукта
Number of packages: /Брой опаковки
Identification marks:/Идентификационни знаци
Quantity:/Количество
9. Mode of Transport:
/Начин на транспортиране:

II.

10.Destination (name and address in full):
/Дестинация (местоназначение) (име и пълен адрес):

General Conditions:/Общи условия

a)
The source animals have never been fed with feeds produced from internal organs, blood meal
and tissues of ruminant origin./Животните, от които са добити продуктите, никога не са били
хранени с фуражи, произведени от вътрешни органи, кръвно брашно и тъкани от
преживни животни.
b)
The milk product has not been manufactured using animal rennet./Млечният продукт не е
произведен с помощта на сирище от животински произход.
III.

Sanitary information/Санитарна информация

The undersigned official veterinarian certifies that the product described above satisfies the following
requirement:/Долуподписаният официален ветеринарен лекар удостоверява, че описаният

по-горе продукт, отговаря на следните изисквания:
1. The milk has been processed to make it fit for human consumption./Млякото е преработено, за
да е годно за консумация от човека
2. The milk had been processed to a temperature, which ensures destruction of organisms causing
Tuberculosis, Listeriosis, Para tuberculosis, Q fever and Brucellosis./Млякото е било преработено
с температура, която гарантира унищожаване на организми, причиняващи туберкулоза,
листериоза, паратуберкулоза, ку-треска и бруцелоза.
3. The animals from which the milk has been derived were not exposed to Bovine Growth Hormones
(BGH)/ Bovine Somatotropin Hormones (BST)./Животните, от които е добито млякото, не са
били третирани с растежни хормони за говеда (BGH) / говежди соматотропинови хормони
(BST).
4. The Source animals were not subjected to estrogenic treatment in last 90 days./Животните, от
които са добити продуктите, не са били подлагани на естрогенно лечение през последните
90 дни.
5. The milk does not contain drug/ pesticides/ heavy metal residues above the limits prescribed by the
Codex Alimentarius Commission./Млякото не съдържа наркотици / пестициди / остатъци от
тежки метали над границите, предписани от Codex Alimentarius Commission.
6. Milk/milk products do not contain preformed bacterial toxins such as those produced by bacteria
belonging to Staph. aureus, Bacillus cereus, Clost. perfringes and Clost. botulinum and the level of
mycotoxins should not be above the limits prescribed by the Codex Alimentarius
Commission./Млякото/млечните продукти не съдържат бактериални токсини като тези,
произвеждани от бактерии, принадлежащи към Staph. aureus, Bacillus cereus, Clost.
perfringes и Clost. botulinum и нивото на микотоксините не трябва да надвишава
границите, предписани от Codex Alimentarius Commission.
Official Stamp:/Официален печат:

Signature/Подпис:
Name and address of Veterinarian
/Име и адрес на ветеринарния лекар

Issued…………………..on………………
Издаден………………..на………………
POST IMPORT REQUIREMENTS: / ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ВНОС:
1. On arrival in India, the consignment and the documents shall be examined by the Regional

Officer/Quarantine Officer./При пристигането си в Индия пратката и документите се
разглеждат от регионалния служител/карантинния служител.
2. Samples shall be taken from the milk / milk products for examination./ Проби от млякото/
млечните продукти ще се вземат за изследване.
3. In case the documents do not conform to the requirements and the product is not as per protocol,
the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India will take appropriate action
at the cost of importing agency./В случай че документите не отговарят на изискванията и
продуктът не е в съответствие със сертификата, Министерството на животновъдството и
млекопроизводството, правителството на Индия ще предприеме подходящи действия за
сметка на вносителя.

