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ВЕТЕРИНАРЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПТИЧЕ МЕСО ОТ Р.БЪЛГАРИЯ ЗА
ГРУЗИЯ/VETERINARY CERTIFICATE FOR POULTRY MEAT EXPORTED FROM
REPUBLIC OF BULGARIA TO GEORGIA
Country/Държава

Veterinary Certificate to Georgia/Ветеринарен сертификат за Грузия

Details of dispatched consignment/ Данни за изпратената пратка

I.1.Consignor/ Изпращач
Name/Име

I.2.Certificate reference
number/ Референтен № на
сертификата
I.3. Central Competent Authority
Централен компетентен орган
I.4. Local Competent Authority
Локален компетентен орган
I.6.

Address/Адрес
Тел./Tel./Тел.
I.5.Consignee/Получател
Name/Име
Address/Адрес
Postal code/Пощенски код
Tel./Тел.
I.7. Country of
origin/Държава на
произход

ISO code I.8. Region of
ISO код origin/
Регион на
произход

Код I.9. Country of
/Code destination/
Държава на
местоназначение

I.11. Place of origin/ Място на произход
Name/Име

I.2.a

ISO I.10
code/ .
ISO
код

I.12.
Approval number/
Регистрационен
номер

Address/Адрес
I.13. Place of loading/Място на натоварване

I.14. Date of departure/Дата на
отпътуване

I.15. Means of transport/ Транспортно средство
Airplane
Ship
Railway wagon
Самолет
Кораб
Ж.П.
Road vehicle
Other/Друго
ППС
Identification/Идентификация
Documentary references/Референтен документ

I.16. Entry BIP in Georgia
Входящ ГП в Грузия

I.17.
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I.18. Description of commodity/Описание на стоката

I.19. Commodity code (HS code)/Код на
стоката по ХС (HS код)
I.20.
Quantity/Количеств
о

I.21. Temperature of the product
Температура на продукта

I.22. Number of
packages
Брой опаковки

Ambient
Chillеd
Стайна
Охладено
I.23. Identification of container/Seal number
Идентификация на контейнера/Номер на пломбата
I.25.Commodities certified
Пратката е одобрена за

Frozen
Замразено
I.24.
Type
of
packaging
Вид на опаковка

for/

Human consumption
Човешка консумация
I.26.

I.27. For import or admission into
Georgia/За внос или допускане в
Грузия
I.28. /Identification of the commodities/Идентификация на стоките
Number of
Species (Scientific
Treatment type
Approval number of the
packages
name)
establishment/Регистрационен
Вид обработка
Брой
Вид (Научно
номер на предприятието
опаковки
наименоване)
Manufacturing plant
Производствено предприятие
Net weight
Нетно тегло
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Certificate reference number/ Референтен № на сертификата
Veterinary and Public Health attestation / Ветеринарно – здравно удостоверяване
I, the undersigned official veterinarian, declare that /Аз долуподписаният официален
ветеринарен лекар декларирам, че:
1. The poultry meat is produced in enterprise which is under veterinary supervision of the Bulgarian
competent authority and has the right to export such products./Птичето месо е произведено в
предприятие, което е под ветеринарен надзор от страна на българския компетентен
орган и е одобрено за износ на такива продукти.
2. The killing poultry is subject to pre-slaughter veterinary examination, and their carcasses– to the
post-slaughter veterinary and sanitary examination conducted by Bulgarian competent
authority./Птиците, предназначени за клане са обект на прекланичен преглед, а
труповете-на следкланичен ветеринарно-санитарен преглед, осъществен от българския
компетентен орган.
3. Poultry is marked (has veterinary stamp) on the packaging or label on a polyblock. The label is
affixed on the packaging so that opening the package was impossible without breaking the
label/Птичето месо е маркирано (има ветеринарна маркировка) върху опаковката или
етикет върху полиблока. Етикетът е поставен по такъв начин, че отварянето на
опаковката е невъзможно без нарушаване на целостта на етикета.
4. Poultry comes from the slaughter of healthy birds from farms and administrative territories free
from contagious diseases, including:/Птичето месо произхожда от здрави птици, идващи от
животновъдни обекти и административни територии, свободни от заразни
заболявания, включително:
a. African swine fever - during the last 3 years in the administrative territory (state, province,
land, region, etc.)/Африканска чума по свинете-през последните 3 години на
административната територия (държава, провинция, област, регион и др.);
b. Foot and mouth disease - during the last 12 months in the administrative territory (state,
province, land, region, etc.)/шап-през последните 12 месеца на административната
територия (държава, провинция, област, регион и др.);
c. Newcastle disease and avian influenza - during the last 12 months in the administrative
territory (state, province, land, region, etc.)/Нюкясълска болест и инфлуенца по
птиците-прз последните 12 месеца на административната територия (държава,
провинция, област, регион и др.);
d. Оrnithosis (psittacosis), paramyxovirus infections, infectious laryngotracheitis, infectious
encephalomyelitis, turkey rhinotracheitis - during the last 12 months in the chicken and
turkey farms;/Орнитоза (пситакоза), парамиксовирусна инфекция, инфекциозен
ларинготрахеит, инфекциозен енцефаломиелит, ринотрахеит по пуйките-през
последните 12 месеца във фермата за птици или пуйки;
e. virus enteritis, hepatitis in ducklings and psittacosis (psittacosis) - during the last 12 months
in the goose and duck farms/вирусен ентерит, хепатит при патетата и пситакозапрез последните 12 месеца във фермата за гъски и патици;
f. In accordance with the requirements of the Terrestrial Animal Health Code of the World
Organization for Animal Health, the slaughter poultry come from the farms free from
salmonellosis/В съответствие с изискванията на Кода на сухоземните животни на
OIE, птиците, предназначени за клане, произхождат от ферми, свободни от
салмонелоза.
5. During post-slaughter veterinary sanitary examination no changes typical for infectious diseases,
lesions of helminths, or of poisoning by various substances have been detected/По време на
следкланичния преглед, не са установени изменения, характерни за инфекциозни
заболявания, лезии от хелминти или отравяне със различни субстанции;
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6.
7.
8.

9.

Certificate reference number/ Референтен № на сертификата
The poultry is fully eviscerated/Птиците са без вътрешности.
The temperature in the core of the muscle is -18 C for frozen poultry/Температурата в
сърцевината на мускулатурата е -18 C за замразено пилешко месо;
The poultry meat does not contain preservatives, the use of which is prohibited by the legislation of
Georgia/Птичето месо не съдържа консерванти, употребата на които е забранена от
законодателството на Грузия;
The poultry meat does not have dark pigmentation (except turkeys and guinea fowl)/Птичето
месо няма тъмно оцветяване (с изключение на пуйки и токачки).

Done at:/Издаден в ...............................................

Date of issue/Дата на издаване: .....................

Signature of the Official Veterinarian/
Подпис на официалния ветеринарен лекар

Печат
Stamp

.....................................................................................................
(Трите имена, с главни букви, квалификация и длъжност)
(Name in capital letters, qualification and title)

Signature and stamp must be in a different colour to that in the printed certificate./
Подписът и печатът трябва да бъдат с различен цвят от цвета на текста в сертификата.
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