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ГЛАВА 31

ОБРАЗЕЦ НА ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН/ОФИЦИАЛЕН СЕРТИФИКАТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА НА ЖИВИ ДВУЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ, 

БОДЛОКОЖИ, МАНТИЙНИ, МОРСКИ КОРЕМОНОГИ И ПРОДУКТИ ОТ 
ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД ОТ ТАКИВА ЖИВОТНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА (ОБРАЗЕЦ MOL-HC)

ДЪРЖАВА Ветеринарен здравен/официален сертификат за ЕС
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I.1 Изпращач/износит
ел

I.2 Референтен номер на 
сертификата

I.2a Референтен номер в 
IMSOC

Име
Адрес I.3 Централен компетентен 

орган
QR КОД

Държава Код по ISO на 
държавата

I.4 Местен компетентен орган

I.5 Получател/вносит
ел

I.6 Оператор, отговарящ за пратката

Име Име

Адрес Адрес

Държава Код по ISO на 
държавата Държава Код по ISO на 

държавата

I.7 Държава на произход Код по ISO на 
държавата

I.9 Държава по местоназначение Код по ISO на 
държавата

I.8 Регион на произход Код I.10 Регион по местоназначение Код
I.11 Място на 

изпращане
I.12 Местоназначение

Име Регистрационен 
номер/номер на 
одобрението

Име Регистрационен 
номер/номер на 
одобрението

Адрес Адрес

Държава Код по ISO на 
държавата

Държава Код по ISO на 
държавата

I.13 Място на товарене I.14 Дата и час на заминаване

I.15 Транспортно 
средство I.16 Граничен контролен пункт (ГКП) на въвеждане 

□
Въздухоплава
телно 
средство

□ Плавателен съд

I.17 Придружаващи документи

□ жп 
транспорт

□ ППС Вид Код

Идентификация
Държава Код по ISO на държавата
Референтен номер на 
търговския документ

I.18 Условия на 
транспортиране

□ Като на околната среда □ Охладени □ Замразени

I.19 Номер на контейнера/номер на пломбата
Номер на контейнера Номер на пломбата 

I.20 Сертифицирано като или за
□ Продукти за консумация от 

човека

□ Живи водни 

животни за 

консумация от 

човека

□ Център за експедиране □ Допълнителна преработка

I.21 □ За транзитно преминаване I.22 □ За вътрешния пазар

Трета държава Код по ISO на 
държавата I.23
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I.24 Общ брой опаковки I.25 Общо количество I.26 Общо нето/бруто тегло (kg)

I.27 Описание на пратката
Код по КН Вид

Хладилен склад Идентифик
ационна 
маркировк
а

Вид опаковка Нето тегло

Вид обработка Естество 
на стоката

Брой опаковки Партиден 
номер

□ Краен 
потребител

Дата на 
събиране/произ
водство

Производс
твено 
предприят
ие
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II. Здравна информация II.a Референтен номер на 
сертификата II.б Референтен номер в 

IMSOC

II.1. (1)Удостоверение за общественото здраве [да се заличи, ако Съюзът не е крайното 
местоназначение на живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги и 
продукти от животински произход от посочените животни]

Аз, долуподписаният, декларирам, че съм запознат със съответните изисквания на Регламент 
(ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета A, Регламент (ЕО) № 852/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета B, Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и 
на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета, и удостоверявам, 
че описаните в част I (4)[живи двучерупчести мекотели] (4)[живи бодлокожи] (4)[живи мантийни] 
(4)[живи морски коремоноги] (4)[продукти от животински произход, получени от живи 
двучерупчести мекотели/живи бодлокожи/живи мантийни/живи морски коремоноги,] са 
произведени в съответствие с посочените изисквания, и по-специално, че те:

а) са добити в регион(и) или държава(и) …………….., от който(която, които) към датата на 
издаване на настоящия сертификат е разрешено въвеждането в Съюза на (4)[живи 
двучерупчести мекотели] (4)[живи бодлокожи] (4)[живи мантийни] (4)[живи морски 
коремоноги] (4)[продукти от животински произход, получени от живи двучерупчести 
мекотели/живи бодлокожи/живи мантийни/живи морски коремоноги,] и които са включени в 
списък в приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията C;

б) идват от животновъден(ни) обект(и)/предприятие(я), където се прилагат общите хигиенни 
изисквания и се изпълнява програма, основана на принципите на анализ на опасностите и 
контрол в критични точки (HACCP), в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004, 
редовно подлагана на одит от компетентните органи, и животновъдният(ите) 
обект(и)/предприятието(ята) е(са) включен(о/и) в списък на одобрените от ЕС животновъдни 
обекти/предприятия;

в) са събрани, при необходимост — повторно положени, и транспортирани в съответствие с 
раздел VII, глави I и II от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

г) (4)[са обработени, при необходимост — пречистени, и опаковани в съответствие с раздел VII, 
глави III и IV от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004;

д) (4)[са предварително обработени, преработени, замразени и размразени по хигиеничен начин 
в съответствие с изискванията, установени в раздел VIII, глави III и IV от приложение III 
към Регламент (ЕО) № 853/2004;]]

A Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите 
принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

B Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните 
(ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

C Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави 
или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на определени животни и стоки, предназначени за 
консумация от човека, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета 
(ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 118).
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е) отговарят на здравните стандарти, установени в раздел VII, глава V от приложение III към 
Регламент (ЕО) № 853/2004, (4)[раздел VIII, глава V от приложение III към Регламент (ЕО) 
№ 853/2004] и на критериите, определени в Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията D;

ж) са опаковани, съхранявани и транспортирани в съответствие с (4)[раздел VII, глави VI и VIII 
от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004] (4)[раздел VIII, глави VI—VIII от 
приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004];

з) са маркирани и етикетирани в съответствие (4)[раздел I от приложение II и раздел VII, глава 
VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004] (4)[раздел I от приложение II към 
Регламент (ЕО) № 853/2004];

и) при събрани извън класифицираните райони за производство пектиниди, морски коремоноги 
и морски краставици, които не се хранят чрез филтриране на водата — те са в съответствие 
със специфичните изисквания, определени в раздел VII, глава IX от приложение III към 
Регламент (ЕО) № 853/2004;

й) идват от район за производство, който към момента на тяхното събиране е класифициран в 
съответствие с член 52 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията E като клас 
[А], [Б] или [В] (моля, посочете класифицирането на района за производство към момента 
на събирането) (с изключение на пектиниди, морски коремоноги и морски краставици, 
които не се хранят чрез филтриране на водата и са събрани извън класифицираните райони 
за производство);

к) са преминали с удовлетворителни резултати официалния контрол, предвиден в (4)[членове 
51—66 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 или в член 11 от Делегиран регламент 
(ЕС) 2019/624 на Комисията] (4)[членове 69—71 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627];

л) ако са с произход от аквакултура, изпълняват гаранциите, обхващащи живи животни и 
продукти от тях, предвидени в плановете за откриване на остатъци, представени съгласно 
член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета F, и съответните животни и продукти са включени 
в списъка в Решение 2011/163/ЕС на Комисията G за съответната държава на произход;

м) са произведени при условия, гарантиращи спазването на максимално допустимите граници 
на остатъчни вещества от пестициди, установени в Регламент (ЕО) № 396/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета H, и максимално допустимите количества на 
замърсители, установени в Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията I.

D Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ 
L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

E Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 г. за определяне на еднакви практически условия 
за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от 
човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент 
(ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол (ОВ L 131, 17.5.2019 г., стр. 51).

F Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от 
тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО 
и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10).

G Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в 
съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).

H Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински 
произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).

I Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества 
на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
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(2)[II.2. Ветеринарно-санитарно удостоверение за живи двучерупчести мекотели(3) от видове от 
списъка, предназначени за консумация от човека, и за продукти от животински произход от 
такива мекотели, предназначени за допълнителна преработка в Съюза преди консумация от 
човека, с изключение на диви мекотели и продукти от тях, разтоварени на сушата от 
риболовни кораби

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:

II.2.1. Съгласно официалната информация (4)[водните животни, посочени в част I, поле I.27,] 
(4)[продуктите от животински произход от водни животни, различни от живи водни 
животни, посочени в част I, поле I.27, са добити от животни, които] отговарят на следните 
ветеринарно-здравни изисквания:

II.2.1.1. те са с произход от (4)[животновъден обект] (4)[местообитание], на който(което) не 
са наложени национални ограничителни мерки от ветеринарно-здравни 
съображения или поради наличието на необичайна смъртност по неустановени 
причини, включително съответните болести от списъка, включени в приложение I 
към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията J, и нововъзникващи 
болести;

II.2.1.2. (4)[водните животни не са предназначени за умъртвяване] (4)[продуктите от 
животински произход от водни животни, различни от живи водни животни, са 
получени от животни, които не са предназначени за умъртвяване] по национална 
програма за ликвидиране на болести, в т.ч. на съответните болести от списъка, 
включени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и на 
нововъзникващи болести.

(4)[II.2.2. (4)[Аквакултурните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински 
произход от аквакултурни животни, различни от живи аквакултурни животни, посочени 
в част I, поле I.27, са добити от животни, които] отговарят на следните изисквания:

II.2.2.1. те идват от животновъден обект за аквакултура, който е (4)[регистриран] 
(4)[одобрен] от и под контрола на компетентния орган на третата държава или 
територия на произход и е въвел система за поддържане и съхранение в 
продължение на поне 3 години на актуални дневници с информация относно:

i) видовете, категориите и броя на аквакултурните животни в 
животновъдния обект;

ii) движението на водни животни към животновъдния обект и на 
аквакултурни животни от него;

iii) смъртността в животновъдния обект;

II.2.2.2. те идват от животновъден обект за аквакултура, в който се извършват редовни 
посещения за проверка на здравословното състояние на животните от ветеринарен 
лекар с цел откриване на и информиране за признаци, сочещи за появата на 
болести, в т.ч. съответните болести от списъка, включени в приложение I към 
Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и на нововъзникващи болести, като честотата 
на посещенията е пропорционална на риска, породен от животновъдния обект.]

J Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, 
зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ 
L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).
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II.2.3. Общи ветеринарно-здравни изисквания
(4)[Водните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински произход от 
водни животни, различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са получени от 
животни, които] отговарят на следните ветеринарно-здравни изисквания:

(4)(6)[II.2.3.1. за тях се прилагат изискванията от част II.2.4 и те са с произход от 
(4)[държава] (4)[територия] (4)[зона] (4)[компартмент] с (5)код: __ __ - __, 
която(който) към датата на издаване на настоящия сертификат е включен(а) 
в част 1 от приложение XXI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на 
Комисията K за въвеждане в Съюза на посочените (4)[водни животни] 
(4)[продукти от животински произход от водни животни, различни от живи 
водни животни];]

(4)(6)[II.2.3.2. те са водни животни, които са преминали клинична инспекция от 
официален ветеринарен лекар в периода от 72 часа преди часа на 
натоварване. По време на инспекцията животните не са показали клинични 
симптоми на заразни болести и съгласно съответните дневници на 
животновъдния обект не са отбелязани проблеми, свързани с болести;]

II.2.3.3. те са водни животни, които са изпратени в Съюза директно от 
животновъдния обект на произход;

II.2.3.4. не са били в контакт с водни животни с по-нисък здравен статус.

или(4)(6)[II.2.4. Специални здравни изисквания
(4) [II.2.4.1. Изисквания по отношение на (3)видовете от списъка във връзка с 

инфекцията с Mikrocytos mackini или с Perkinsus marinus
(4)[Водните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински произход 
от водни животни, различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са 
получени от животни, които] са с произход от (4)[държава] (4)[територия] (4)[зона] 
(4)[компартмент], обявен(а) за свободен(на) от (4)[инфекция с Mikrocytos mackini]
(4)[инфекция с Perkinsus marinus] в съответствие с условия, които са поне толкова строги, 
колкото определените в член 66 или в член 73, параграф 1 и член 73, параграф 2, буква а) 
от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията L, и — при водни животни — всички 
(3)видове от списъка за съответната(ите) болест(и):

i) са въведени от друга държава, територия, зона или компартмент, 
обявен(а) за свободен(а) от същата(ите) болест(и);

ii) не са ваксинирани срещу (4)[посочената] (4)[посочените] болест(и).]

K Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, 
територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от 
животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 
31.3.2021 г., стр. 1).

L Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 на Комисията от 17 декември 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута 
„свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 211).
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(4)(7) [II.2.4.2. Изисквания по отношение на (3)видовете от списъка във връзка с 
инфекцията с Marteilia refringens, с Bonamia exitiosa или с Bonamia ostreae

(4)[Водните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински произход 
от водни животни, различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са 
получени от животни, които] са с произход от (4)[държава] (4)[територия] (4)[зона] 
(4)[компартмент], обявен(а) за свободен(на) от (4)[инфекция с Marteilia refringens] 
(4)[инфекция с Bonamia exitiosa] (4)[инфекция с Bonamia ostreae] в съответствие с глава 4 от 
част II от Делегиран регламент (ЕС) 2020/689, и — при водни животни — всички (3)видове 
от списъка за съответната(ите) болест(и):

− са въведени от друга държава, територия, зона или компартмент, 
обявен(а) за свободен(а) от същата(ите) болест(и);

− не са ваксинирани срещу (4)[посочената] (4)[посочените] болест(и).]
(4)(8) [II.2.4.3. Изисквания по отношение на (9)видовете, възприемчиви към 

инфекция с Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar)
(4)[Водните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински произход 
от водни животни, различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са 
получени от животни, които] са с произход от (4)[държава] (4)[територия] (4)[зона] 
(4)[компартмент], изпълняващ(а) здравните гаранции по отношение на OsHV-1 μνar, които 
са необходими за спазването на националните мерки, приложими в държавата членка по 
местоназначение в съответствие с член 175 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на 
Комисията, и по отношение на която държавата членка или част от нея са включени в 
(4)[приложение I] (4)[приложение II] към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260 на 
Комисията M.]]

или (4)(6)[II.2.4. Специални здравни изисквания
(4)[Водните животни, посочени в част I, поле I.27,] (4)[Продуктите от животински произход 
от водни животни, различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са 
получени от животни, които] са предназначени за обект за храни от водни животни, в 
който се прилагат мерки за контрол на болести и който се намира в Съюза и е одобрен в 
съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/691 на Комисията N, където те 
ще бъдат преработени за консумация от човека.]

M Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260 на Комисията от 11 февруари 2021 г. за одобряване на национални мерки за 
ограничаване на въздействието на някои болести по водните животни в съответствие с член 226, параграф 3 от Регламент 
(ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2010/221/ЕС на Комисията (ОВ L 59, 
19.2.2021 г., стр. 1).

N Делегиран регламент (ЕС) 2020/691 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти за аквакултура и 
превозвачите на водни животни (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 345).
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II.2.5. Доколкото ми е известно и съгласно декларираното от оператора (4)[водните животни, 
посочени в част I, поле I.27,] (4)[продуктите от животински произход от водни животни, 
различни от живи водни животни, посочени в част I, поле I.27, са получени от животни, 
които] са с произход от (4)[животновъден обект] (4)[местообитание], където:

i) не е била налице необичайна смъртност по неустановени причини; и
ii) животните не са били в контакт с водни животни от (3)видовете от 

списъка, които не отговарят на изискванията по точка II.2.1.
II.2.6. Изисквания във връзка с транспорта

Взети са мерки за транспортирането на водните животни, посочени в част I, поле I.27, в 
съответствие с изискванията в членове 167 и 168 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и по-
конкретно:

II.2.6.1. когато животните се транспортират във вода, тази вода не се сменя в трета 
държава или територия, зона или компартмент, които не са включени в списък за 
въвеждане на конкретния вид и категория водни животни в Съюза;

II.2.6.2. животните не се транспортират при условия, които застрашават техния здравен 
статус, и по-специално:

i) когато животните се транспортират във вода, това не променя техния 
здравен статус;

ii) транспортните средства и контейнерите са конструирани по такъв 
начин, че по време на транспортирането здравният статус на водните 
животни да не е застрашен;

iii) преди натоварване за изпращане в Съюза (4)[контейнерът] (4)[корабът с 
резервоар за жива риба] (4)[не е използван преди] (4)[е почистен и 
дезинфекциран] по протокол и с продукти, които са одобрени от 
компетентния орган на (4)[третата държава] (4)[територията] на 
произход;

II.2.6.3. от часа на натоварването в животновъдния обект на произход до пристигането в 
Съюза животните в пратката не са били транспортирани в една и съща вода или 
в един и същ (4)[контейнер] (4)[кораб с резервоар за жива риба] заедно с водни 
животни, които са с по-нисък здравен статус или които не са предназначени за 
въвеждане в Съюза;

II.2.6.4. когато е необходима смяна на водата в (4)[държава] (4)[територия] (4)[зона] 
(4)[компартмент], който(която) е включен(а) в списък за въвеждане на 
конкретния вид и категория водни животни в Съюза, тази смяна се извършва 
само (4)[при транспорт по суша — на пунктове за смяна на водата, одобрени от 
компетентния орган на (4)[третата държава] (4)[територията], в която се извършва 
смяната на водата] (4)[при транспорт с кораб с резервоар за жива риба — на 
разстояние от най-малко 10 km от всички животновъдни обекти за аквакултура, 
които са разположени по маршрута от мястото на произход до 
местоназначението в Съюза].
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II.2.7. Изисквания във връзка с етикетирането

Взети са мерки за идентифициране и етикетиране на (4)[транспортните средства] (4)[контейнерите] 
в съответствие с член 169 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, и по-специално за това:

II.2.7.1. пратката да е идентифицирана с (4)[четлив и поставен на видимо място етикет 
върху външната страна на контейнера] (4)[запис в корабния манифест, когато 
транспортирането се извършва с кораб с резервоар за жива риба], като така 
пратката ясно се свързва с настоящия ветеринарен здравен/официален 
сертификат;

(4)[II.2.7.2. при живи водни животни четливият и поставен на видимо място етикет, 
посочен в точка II.2.7.1, да съдържа:

а) данни за броя на контейнерите в пратката;

б) наименованието на видовете, които се намират във всеки контейнер;

в) данни за броя на животните във всеки контейнер за всеки от видовете, 
които се намират там;

г) следното изречение: „живи мекотели, предназначени за консумация от 
човека в Европейския съюз“;]

(4)[II.2.7.3. при продукти от животински произход от водни животни, различни от 
живи водни животни, четливият и поставен на видимо място етикет, посочен в 
точка II.2.7.1, да съдържа поне следното изречение:

„мекотели, предназначени за консумация от човека след допълнителна 
преработка в Европейския съюз“.]

II.2.8. Валидност на ветеринарния здравен/официалния сертификат

Настоящият ветеринарен здравен/официален сертификат е валиден за срок от 10 дни от датата на 
издаване. При транспортиране на водни животни по водни пътища/по море този срок от 10 дни 
може да бъде удължен с времетраенето на пътуването по водни пътища/по море.

Забележки

В съответствие със Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 5, 
параграф 4 от Протокола за Ирландия/Северна Ирландия във връзка с приложение 2 към посочения 
протокол, когато в настоящия сертификат се посочва Европейският съюз, това включва и Обединеното 
кралство по отношение на Северна Ирландия.

Настоящият сертификат е предназначен за въвеждането в Съюза на живи двучерупчести мекотели и 
продукти от животински произход от такива животни, предназначени за консумация от човека, 
включително когато Съюзът не е крайното местоназначение на такива живи двучерупчести мекотели и 
продукти от тях.

„Водни животни“ са животни съгласно определението в член 4, точка 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета. „Аквакултурни животни“ са водни животни, които са обект на 
аквакултура, съгласно определението в член 4, точка 7 от Регламент (ЕС) 2016/429.

Всички водни животни и продукти от животински произход от водни животни, различни от живи водни 
животни, за които се прилага част II.2.4 от настоящия сертификат, трябва да са с произход от 
държава/територия/зона/компартмент, който(която) фигурира в част 1, таблицата, колона 2 от приложение 
XXI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404.
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Част II.2.4. от сертификата не се отнася за изброените по-долу водни животни и поради това те могат да са 
с произход от държава или регион от нея, включени в приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 
2021/405:

а) мекотели, които са опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със 
специалните изисквания по отношение на посочените животни, определени в Регламент 
(ЕО) № 853/2004, и които вече няма да са в състояние да оцелеят като живи животни, ако 
бъдат върнати обратно във водната среда;

б) мекотели, които са предназначени за консумация от човека без допълнителна преработка, 
при условие че са опаковани за продажба на дребно в съответствие с изискванията за 
такива опаковки на Регламент (ЕО) № 853/2004;

в) мекотели, които са опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със 
специалните изисквания по отношение на посочените животни, определени в Регламент 
(ЕО) № 853/2004, и които са предназначени за допълнителна преработка без временно 
съхранение на мястото на преработка.

Настоящият ветеринарен здравен/официален сертификат се попълва в съответствие с бележките за 
попълването на сертификати в глава 4 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235.

Част I:

Поле I.8: Регион на произход: посочете района за производство и неговата класификация към 
момента на събирането.

Част II:
(1) Част II.1 не се отнася за държавите, за които съществуват специални изисквания за сертифициране 

по отношение на общественото здраве, определени в споразумения за еквивалентност или в друго 
законодателство на ЕС.

(2) Част II.2 не се прилага и следва да бъде заличена, когато пратката се състои от: а) видове, 
различни от включените в списъка в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 
на Комисията O; или б) диви водни животни и продукти от животински произход от такива диви 
водни животни, които са разтоварени на сушата от риболовни кораби за директна консумация от 
човека; или в) продукти от животински произход от водни животни, различни от живи водни 
животни, които се въвеждат в Съюза готови за пряка консумация от човека.

(3) Видове, вписани в колони 3 и 4 от таблицата в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 
2018/1882. Видовете, вписани в колона 4, се считат за вектори (преносители) само при условията, 
определени в член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4) Оставете, ако е приложимо/заличете, ако не е приложимо. За част II.2.4.1 заличаването не се 
разрешава, ако пратката съдържа видове от списъка във връзка с инфекция с Mikrocytos mackini 
или инфекция с Perkinsus marinus, освен при обстоятелствата, посочени в бележка под линия (6).

(5) Код на третата държава/територия/зона/компартмент, както фигурира в част 1, таблицата, колона 2 
от приложение XXI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404.

O Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 на Комисията от 3 декември 2018 г. за прилагането на някои правила за 
профилактика и контрол на болести за категориите болести от списъка и за установяване на списък на животинските 
видове или групите животински видове, които носят значителен риск от разпространение на болестите от списъка (ОВ 
L 308, 4.12.2018 г., стр. 21).
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(6) Части II.2.3.1, II.2.3.2 и II.2.4 не се прилагат и следва да се заличат, ако пратката съдържа само 
следните водни животни:
а) мекотели, които са опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със 

специалните изисквания по отношение на посочените животни, определени в Регламент 
(ЕО) № 853/2004, и които вече няма да са в състояние да оцелеят като живи животни, ако 
бъдат върнати обратно във водната среда;

б) мекотели, които са предназначени за консумация от човека без допълнителна преработка, 
при условие че са опаковани за продажба на дребно в съответствие с изискванията за такива 
опаковки на Регламент (ЕО) № 853/2004;

в) мекотели, които са опаковани и етикетирани за консумация от човека в съответствие със 
специалните изисквания по отношение на посочените животни, определени в Регламент 
(ЕО) № 853/2004, и които са предназначени за допълнителна преработка без временно 
съхранение на мястото на преработка.

(7) Прилага се само когато държавата членка/зоната/компартментът по местоназначение в Съюза има 
статут „свободен от болест“ за дадена болест от категория C съгласно определението в член 1, 
точка 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1882 или там се прилага изборна програма за 
ликвидиране на болести, въведена в съответствие с член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2016/429; в противен случай заличете.

(8) Прилага се, когато държавата членка по местоназначение в Съюза или част от нея има одобрени 
национални мерки за конкретна болест, както е посочено в списъка в приложение I или 
приложение II към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260; в противен случай заличете.

(9) Възприемчиви видове от списъка, включени във втората колона от таблицата в приложение III към 
Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260.

(10) Да бъде подписано от:
— официален ветеринарен лекар, когато част II.2. (Ветеринарно-санитарно удостоверение) не е 

заличена;
— сертифициращ служител или официален ветеринарен лекар, когато част II.2. (Ветеринарно-

санитарно удостоверение) е заличена.

[Официален ветеринарен лекар](4)(10)/[Сертифициращ служител](4)(10)

Име (с главни букви)

Дата Квалификация и 
длъжност

Печат Подпис


