Declaration of the owner or representative of the owner (to becompleted and
attached to the veterinary certificate GBHC058E)
Decision 2007/25/
Декларация на собственика или негов представител(да се попълни и приложи
към ветеринарен сертификат GBHC058E)Решение 2007/25
(As referred to in Article 1(3) of Commission Decision 2007/25)/ (Както е посочено в член 1,
параграф 3 от Решение 2007/25 на Комисията)
To be completed by the owner or representative of the owner and attached to the veterinary
certificate at accompanying the pet birds/ Попълва се от собственика или негов представител и
се прилага към ветеринарния сертификат при придружаване на домашните птици.
I, the undersigned owner (a)/person responsible for the bird(s) on behalf of the owner(a)
declare:/ Аз, долуподписаният собственик(a)/лице, отговорно за птицата(ите) от името на
собственика(a,декларирам:
1.

The bird(s) is/are accompanying the undersigned pe rson and are not intended to be
sold or transferred to another owner./ Птицата(ите) придружава/т долуподписаното
лице и не е/са предназначена/и за продажба или прехвърляне на друг собственик.

2.

The bird(s) will remain under the responsibility of the undersigned person during
its/their non-commercial movement./ Птицата(ите) остават под отговорност на
долуподписаното лице по време на нейното/тяхното нетърговско предвижване.

3.

During the period between the pre-movement veterinary inspection and the actual
departure the bird(s) will remain isolated from any possible contact with any other
bird(s)./ По време на периода между ветеринарната инспекция преди преместването и
действителното заминаване, птицата(ите) ще останат изолирани от всякакъв възможен
контакт с всяка друга(и) птица(и).

4

(a)

(a)

(a)

5.

either/или [The bird(s) has/have been confined on the premises for a
period of at least 30 days immediately prior to the date of
dispatch
without
coming
into
contact
with
any
other
bird(s).]/ [Птицата(ите) е/са били затворени в помещенията за
период от най-малко 30 дни непосредствено преди датата на
изпращане, без да влизат в контакт с друга(и) птица(и).]
Or/или [The bird(s) has/have undergone the 10 days pre -movement
isolation.]/[Птицата(ите) е/са преминали 10-дневна изолация преди
преместване.]
or/или

[I have made arrangements for the 30 days post-introduction
quarantine of the bird(s) at the quarantine premises of, as
indicated in the corresponding Certificate; and]/ [Уговорена е
30-дневна
карантина
след
въвеждането
на
птицата(ите)
в
карантинните
помещения,
както
е
посочено
в
съответния
сертификат; и]

The bird(s) must be moved to a household or another residence within Great Britain
and must not be entered in shows, fairs, exhibitions or other gatherings of
birds during the period of 30 days following entry into Great Britain, with the
exception of movements to an approved quarantine facility following entry into
Great Britain./ Птицата(ите) трябва да бъдат преместени в домакинство или друго
жилище във Великобритания и не трябва да бъдат излагани в изложби, панаири,
изложения или други събирания на птици за период от 30 дни след влизането във
Великобритания, с изключение на предвижването до одобрено карантинно съоръжение
след влизане във Великобритания.

....................................
(Date and Place)/ (Дата и място)

..................................
(Signature)/ (Подпис)

(a) Keep as appropriate./ Излишното се зачертава.
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