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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
I.1. Изпращач

Име

Адрес

Държава

I.2. Референтен номер на сертификата I.2.a.Местен номер за справка  ::

I.3. Централна компетентна власт

I.4. Местна компетентна власт

I.5. Получател

Име

Адрес

Държава

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход Номер(а) на придружаващите документи

I.7. Търговец

Име Номер на одобрението

I.8 Страна на произход  ISO код I.9.Регион на произход Код I.10. Държава - дестинация  ISO код I.11. Регион - дестинация Код

I.12. Място на произхода/място на прибиране

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.13.Място на дестинацията

Животновъден обект Събирателен център Помещение на търговеца

Одобрен орган Център за семенна течност Одобрена ферма за аквакултури

Екип по ембрионите Предприятие Друго

Име

Адрес

Номер на одобрението

Пощенски код

I.14. Място на товарене

Пощенски код

I.15. Дата и време на отпътуването

I.16. Транспортно средство

Самолет Кораб Ж.п. вагон

Пътно МПС Друго

Идентификация::

Номер(а):

I.17. Превозвач

Име

Адрес

Пощенски код

Номер на одобрението

Държава-членка

I.20. Брой/количество I.22. Брой опаковки

I.23. Идентификация на контейнера/Пломба номер

I.21   Температура на продуктите

Амбиентна/ като околната среда Охладени Замразени

I.25. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за ::

I.26. Транзит през 3та страна

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

Входящ пункт ГИВП  No.:

I.27. Транзит през Държави-членки

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

Държава-членка  ISO код

I.28. Износ

3та страна  ISO код

Изходящ пункт Код

I.29. Очаквано време на пътуването

I.30. Планиран маршрут

Да Не

I.31.Идентификация на животните

1/bg 5

Вид животни Категория Идентифициране Възраст Брой пакети [bg] Quantity Вид опаковка

Разплод Клане Одобрен орган Възстановяване на дивеч Домашни любимци

Друго



2/bg 5

Ветеринарно-санитарно удостоверениеII.1

Долуподписаният, официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:

 [домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене, описани по-горе, отговарят на разпоредбите на член 14 от Директива 2009/158/ЕО на

Съвета.]

илиa)(1)

 [еднодневните пилета или яйцата за люпене, описани по-горе, отговарят на разпоредбите на член 14, параграф 1, параграф 2, букви а)— г) и параграф 2,

втора алинея от Директива 2009/158/ЕО на Съвета.]

или(1)(2)

домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене, описани по-горе, отговарят на разпоредбите на член 15, параграф 1 от Директива 2009/158/ЕО на Съвета.б)(3)

 домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене, описани по-горе, отговарят на разпоредбите на Решение/я    /  /EС на Комисията относно допълнителните

гаранции по отношение на     (да се посочи болестта (болестите) и в съответствие с член 16 или член 17 от Директива 2009/158/EО на Съвета.

в)(4)

домашните птици:г)

 [не са били ваксинирани срещу нюкасълска болест;]или(1)

 [са били ваксинирани срещу нюкасълска болест с:или(1)

  (наименование и вид (жив или неактивен) на щама на вируса на нюкасълска болест, използван във ваксината/ите)

на     (дата) на възраст от    седмици] .

еднодневните пилета:д)

 [не са били ваксинирани срещу нюкасълска болест;]или(1)

 [са били ваксинирани срещу нюкасълска болест с:или(1)

  (наименование и вид (жив или неактивен) на щама на вируса на нюкасълска болест, използван във ваксината/ите)

на    (дата)].

домашните птици, от които произлизат еднодневните пилета:е)

 [не са били ваксинирани срещу нюкасълска болест;]или(1)

 [са били ваксинирани срещу нюкасълска болест с:или(1)

  (наименование и вид (жив или неактивен) на щама на вируса на нюкасълска болест, използван във ваксината/ите)

на     (дата) на възраст от   седмици] .

домашните птици, от които произлизат яйцата за люпене:ж)

 [не са били ваксинирани срещу нюкасълска болест;]или(1)

 [са били ваксинирани срещу нюкасълска болест с:или(1)

  (наименование и вид (жив или неактивен) на щама на вируса на нюкасълска болест, използван във ваксината/ите)

на     (дата) на възраст от   седмици] .

Удостоверение за общественото здравеII.2.

Долуподписаният, официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:

домашните птици, еднодневните пилета или яйцата за люпене, произхождат от стадо, което е било изследвано за серотипове на Salmonella със значение за общественото

здраве в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета.

a)(5)(8)

Дата на последно взетата проба от стадото, чийто резултат от изследването е известен:

Резултат от всички изследвания в стадото:

 [положителен;]или(1)(6)

 [отрицателен]или(1)(6)

и, ако домашните птици за разплод, еднодневните пилета или яйцата за люпене са предназначени за разплод, не са открити нито Salmonella Enteritidis, нито Salmonella

Typhimurium по време на програмата за контрол, посочена в точка II.2, буква a).

б)(5)

Допълнителна здравна информацияII.3.

Тази пратка отговаря на ветеринарно-санитарните условия за животни, определени в Решение 2006/415/ЕО на Комисията.II.3.1.(1)

Тази пратка отговаря на ветеринарно-санитарните условия за животни, определени в Решение 2006/563/ЕО на Комисията.II.3.2.(1)

Тази пратка отговаря на ветеринарно-санитарните условия за животни, определени в Решение   /  /EС на Комисията във връзка с ваксинирането срещу инфлуенца по

птиците.

II.3.3.(1)(7)

Забележки

Част I:

Регистрационен номер (жп вагони или контейнери и камиони), номер на полета (самолет) или име (кораб).Клетка I.16:

Да се използва съответният код по ХС: 01.05, 01.06.39, 04.07.Клетка I.19:

Категория: да се избере едно от следните: чиста линия/прародители/родители/ярки носачки/угояване/друго.Клетка I.31:

Идентификация: да се посочат детайлите на идентификацията за стадата на произход.

Възраст: да се посочи датата на събиране (в случай на яйца) или приблизителна възраст (в случай на домашни птици)

Част II:
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

2011/214 Домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене на
партиди под 20 (с изключение на щраусовите птици и на техните

яйца за люпене)

II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:

2/bg 5



Да се остави според случая.(1)

Прилага се само ако са спазени точки II.3.1. или II.3.2.(2)

Да се сертифицира в случай на изпращане до държава-членка, която има одобрен от ЕС статус на държава, която не ваксинира против нюкасълска болест, като понастоящем това са

Финландия и Швеция, в противен случай да се зачеркне референцията.

(3)

Да се попълни, ако е приложимо.(4)

Гаранциите, дадени по силата по точка II.2., се прилагат само за домашни птици и еднодневни пилета от вида Gallus gallus или за пуйки, както и за яйца за люпене, които произхождат от

тези видове.

(5)

В случай че някои от резултатите са били положителни за серотиповете по-долу по време на отглеждането на стадото, да се посочи като положителен.(6)

Стада на домашни птици за разплод от вида Gallus gallus: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow и Salmonella Infantis.

Стада на домашни птици за доотглеждане: Salmonella Enrteritidis и Salmonella Typhimurium.

Прилага се само за държави-членки, които провеждат ваксиниране срещу инфлуенца по птиците според план за ваксиниране, одобрен от ЕС.(7)

В случай на първично производство на домашни птици за лична битова употреба или на производство, което води до пряко снабдяване от производителя с малки количества първични

продукти на крайния потребител или до местни търговски обекти на дребно, които директно снабдяват крайния потребител с първичните продукти съгласно член 1, параграф 3 от

Регламент (EО) № 2160/2003, следва да се проведе подходящо изследване непосредствено преди изпращането, като датата на изследването и резултатите от него следва да бъдат

посочени.

(8)

Подписът и печатът трябва да са с цвят, различен от този на другите данни в сертификата.·

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Квалификация и титла:Име (с Главни букви) ::

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:Местна ветеринарна служба:

Подпис::Дата::

Печат
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

2011/214 Домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене на
партиди под 20 (с изключение на щраусовите птици и на техните

яйца за люпене)

II. Здравна информация II.a. Референтен номер на сертификата II.b.Местен референтен номер:

3/bg 5
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ Сертификат за вътрешна търговия
III.1Дата на инспекцията III.2.Референтен номер на сертификата:

III.3. Документна проверка:: Не Да

Стандарт на ЕС

Допълнителни гаранции

Национални изисквания

Задоволителна

Задоволителна

Задоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

Незадоволителна

III.4. Проверка за идентичност :: Не Да

Задоволителна Незадоволителна

III.5. Физическа проверка ::Не Общо проверени животни

Задоволителна Незадоволителна

III.6. Лабораторни изследвания :: Не Да

Дата::

Изследвано за::

Случаен подбор При подозрение

Резултати:: Предстоящ Задоволителна Незадоволителна

III.7. Проверка на хуманното отношение към животнитеНе Да

Задоволителна Незадоволителна

III.8.Нарушение на регламента за хуманното отношение:

III.8.1.Невалидно пълномощно/разрешително на превозвача

III.8.2.Несъответствие на транспортното средство с изискванията

III.8.3.Надвишена плътност на товара Средно пространство

III.8.4. Надвишено време за пътуване

III.8.5.Не е изпълнено поенето и храненето

III.8.6. Неправилни манипулации или небрежност към животните

[bg] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration

[bg] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver

[bg] III.8.9.Data registered in the log book

III.8.10.Друго

III.9. Нарушение на здравното законодателство

III.9.1. Липсващ/невалиден сертификат

III.9.2. Несъответствие с документите

III.9.3. Не упълномощена страна

III.9.4. Не одобрен регион/зона

III.9.5.Забранени видове

III.9.6. Липса на допълнителна гаранция

III.9.7. Неодобрена животновъдна ферма

III.9.8. Болни или животни, за които има съмнение, че са болни

III.9.9. Незадоволителни изследвания

III.9.10. Липсваща или незаконосъобразна идентификация

III.9.11.Не са изпълнени националните изисквания

III.9.12. Адресът на дестинацията е невалиден

III.9.13. Друго

III.10. Въздействие на транспорта върху животните

Брой умрели животни:: Преценка:

Брой негодни животни :: Преценка:

Брой раждания или аборти:

III.11. Корективно действие

III.11.1. Забавено заминаване

III.11.2. Процедура за трансфер

III.11.3. Карантина

III.11.4. Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.11.5. Унищожаване на труповете/продуктите

III.II.6. Връщане на пратката

III.11.7. Третиране на продукти

III.11.8.7. Използване на продукти за друга цел

Идентифициране:

III.12. Проследяване на карантина

III.12.1.Убиване по хуманен начин/евтаназия

III.12.2. Освобождаване

III.14. Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Местна ветеринарна служба Nо. на съответната местна ветеринарна служба

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла

Дата:: Подпис::

III.13. Място на инспекцията

Предприятие Животновъден обект Събирателен център

Помещение на търговеца Одобрен орган Център за семенна течност

Пристанище Летище Изходящ пункт

По пътя Друго

4/bg 5



5/bg 5

[bg] PLANNING

1.1. ОРГАНИЗАТОР Име и адрес (а)(б) 1.2. Име на лицето, което отговаря за пътуването

1.3. Телефон/Факс

2. ОБЩА ОЧАКВАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (часове/дни)

3.1. Място и страна на ЗАМИНАВАНЕ

3.2. Дата 3.3. Час

4.1. Место и страна по МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

4.2. Дата 4.3. Час

5.1. Видове животни 5.2. Брой на животните 5.3. Номер/номера на ветеринарния/ветеринарните сертификат/сертификати

5.4. Очаквано общо тегло на пратката (в kg): 5.5. Общо пространство, осигурено за пратката (в m2)

8. Подпис на организатора

6. СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ПЛАН ПУНКТОВЕ ЗА ПОЧИВКИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ИЗХОДНИ ТОЧКИ

7. Аз, долуподписаният организатор, с настоящото декларирам, че съм отговорен за организацията на гореспоменатото пътуване и взех съответни

мерки, за да се запази хуманното отношение към животните по време на пътуването, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005

на Съвета

(а) Организатор: виж определението, фигуриращо в член 2, буква q) от Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета

(б) Когато организаторът е и превозвач, номерът на разрешителното трябва да бъде точно посочено

6.1. Наименование на мястото, където животните

трябва да отпочиват или да бъдат прехвърлени

6.2 Пристигане 6.3.

Продължително

6.4. Наименование на превозвача и номер на

разрешителното (ако е различно от това на

[bg] 6.5 identification

Дата Час


