CHAPTER 47: MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE
UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW,
DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT STORAGE
CENTRE: ГЛАВА 47: ОБРАЗЕЦ НА ВЕТЕРИНАРЕН ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ В СЪЮЗА НА ПРАТКИ СЪС ЗАРОДИШНИТЕ ПРОДУКТИ,
ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ, ИЗПРАТЕНИ СЛЕД 20 АПРИЛ 2021 Г. ОТ ЦЕНТЪРА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАРОДИШНИ ПРОДУКТИ:
-

semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive
88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April
2021;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with
Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;
oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council
Directive 88/407/EEC;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with
Directive 89/556/EEC before 21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage
centres approved by the competent authority of the exporting country
сперма от бикове, събрана, обработена и съхранявана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 и
Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 след 20 април 2021 г.;
запаси от сперма от бикове, събрана, обработена и съхранявана в съответствие с Директива
88/407/ЕИО на Съвета, изменена с Директива 2003/43/ЕО на Съвета, след 31 декември 2004 г. и
преди 21 април 2021 г.;
запаси от сперма от бикове, събрана, обработена и съхранявана преди 1 януари 2005 г. в
съответствие с Директива 88/407/ЕИО на Съвета, изменена с Директива 93/60/ЕИО на Съвета;
овоцити и ембриони от говеда, събрани или произведени, обработени и съхранявани в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/429 и Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 след 20 април 2021 г.;
запаси от ембриони, получени in vivo, от говеда, събрани, обработени и съхранявани в съответствие
с Директива 89/556/ЕИО преди 21 април 2021 г.;
запаси от ембриони, произведени in vitro, от говеда, произведени, обработени и съхранявани в
съответствие с Директива 89/556/ЕИО преди 21 април 2021 г. и заченати, като е използвана сперма,
отговаряща на изискванията на Директива 88/407/ЕИО на Съвета;
запаси от ембриони, произведени in vitro, от говеда, произведени, обработени и съхранявани в
съответствие с Директива 89/556/ЕИО преди 21 април 2021 г. и заченати, като е използвана сперма,
която идва от центрове за събиране или съхранение на сперма, одобрени от компетентния орган на
държавата износител
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(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’/ ОБРАЗЕЦ BOV-GP-STORAGE-ENTRY)
COUNTRY/ ДЪРЖАВА UNITED STATES
I.1

Consignor/Exporter
Изпращач/износите
л

I.2

Part I: Description of consignment/ Част I: Описание на пратката

Name/ Име
Address/ Адрес

I.3

Country/ Държава
I.5

I.4

ISO country code
Код по ISO на
държавата

Consignee/Importer
Получател/вносите
л
Name/ Име

I.6

I.7

Country of origin
Държава на произход

I.8

Region of origin
Регион на произход

I.11

Place of dispatch
Място на
изпращане
Name/ Име

I.13
I.15

ISO country code
Код по ISO на
държавата
ISO country code
Код по ISO на
държавата
Code/ Код

I.19
I.20

Country/ Държава
I.9

Country of destination
Държава по местоназначение

I.10

Region of destination
Регион по местоназначение

I.12

Place of destination
Местоназначение
Name/ Име

ISO country code
Код по ISO на държавата

Country/ Държава
I.14
I.16
I.17

ISO country code
Код по ISO на
държавата
ISO country code
Код по ISO на
държавата
Code/ Код

Registration/Approval No
Регистрационен
номер/номер на
одобрението

Address/ Адрес

Date and time of departure
Дата и час на заминаване

ISO country code
Код по ISO на
държавата

Entry Border Control Post
Граничен контролен пункт (ГКП) на въвеждане
Accompanying documents
Придружаващи документи
Type / Вид
Country / Държава

Road vehicle/
ППС

Identification/ Идентификация
I.18

Operator responsible for the consignment
Оператор, отговарящ за пратката

Registration/Approval No
Регистрационен
номер/номер на
одобрението

Place of loading
Място на товарене
Means of transport
Транспортно
средство
Aircraft/
Vessel/ Плавателен съд
Въздухоплават
елно средство
Railway/ жп
транспорт

QR CODE
QR КОД

Address/ Адрес

Country/ Държава

Country/ Държава

Central Competent Authority
Централен компетентен
орган
Local Competent Authority
Местен компетентен орган

Name/ Име

Address/ Адрес

Address/ Адрес

Animal health certificate to the EU
Ветеринарен здравен сертификат за ЕС
Certificate reference
I.2a
IMSOC reference
Референтен номер на
Референтен номер в
сертификата
IMSOC

Code / Код
ISO country code/Код по ISO на
държавата

Commercial document reference
Референтен номер на търговския документ
Ambient/ Като на околната
Chilled/ Охладени
Frozen/ Замразени
среда

Transport conditions
Условия на
транспортиране
Container number/Seal number/ Номер на контейнера/номер на пломбата
Container No/ Номер на контейнера
Seal No/ Номер на пломбата
Certified as or for/ Сертифицирано като или за
Germinal products/ Зародишни
продукти

I.21

For transit/ За транзитно преминаване
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I.22
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For internal market/ За вътрешния пазар

Third country/
Трета държава

ISO country code
Код по ISO на
държавата

I.23

Total number of packages
Total quantity
I.25
Общ брой опаковки
Общо количество
I.27 Description of consignment/ Описание на пратката
CN
Species
Subspecies/Category
code
Биологичен Подвид/категория
Код по вид
КН
I.24

Type
Вид
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Approval or registration number of
plant/establishment/centre
Номер на одобрението или
регистрационен номер на
предприятието/животновъдния
обект/центъра

Identification mark
Идентификационна
маркировка
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I.26
Identification number
Идентификационен
номер

Quantity
Количество

Date of
collection/production
Дата на
събиране/производство

Test
Изследване

COUNTRY/ ДЪРЖАВА UNITED STATES

Part II: Certification/Teil II: Bescheinigung

II. Health information
Здравна информация

Certificate model/ Образец на сертификат BOV-GP-STORAGE-ENTRY
II.a

Certificate reference
Референтен номер на
сертификата

II.b

IMSOC reference
Референтен номер в
IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар, удостоверявам, че:
II.1.
The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived
embryos(2)/ in vitro produced embryos(2/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union
was/were stored:
II.1.
Центърът за съхранение на зародишни продукти(1), описан в поле I.11, където
спермата(2)/овоцитите(2)/ембрионите, получени in vivo(2)/ембрионите, произведени in vitro(2)/
микроманипулираните ембриони(2), предназначени за износ за Европейския съюз, е(са) съхранявана(и):
II.1.1. is located a third country, territory or zone thereof
II.1.1. се намира в трета държава, територия или зона от нея
II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed
in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;
II.1.1.1. от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма(2)/овоцити(2)/ембриони(2) от
говеда и които са включени в списъка в приложение ІX към Регламент за изпълнение (ЕС)
2021/404 на Комисията;
(2)
either [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately
prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date
of dispatch;]
(2)
или [II.1.1.2.
където не е докладвано за болестта шап за период от най-малко 24 месеца
на
непосредствено
преди
събирането(2)/производството(2)
(2)
(2)
(2)
спермата /овоцитите /ембрионите и до датата на изпращането ѝ/им.]
(2)
or [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date(3) ………….
(insert date dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]
(2)
или [II.1.1.2. където не е докладвано за болестта шап за период с начална дата(3) …………. (въведете
дата дд/мм/гггг) непосредствено преди събирането(2)/производството(2) на спермата(2)/
овоцитите(2)/ембрионите(2) и до датата на изпращането ѝ/им.]
II.1.1.3. where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine
pleuropneumonia and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until
its/their date of dispatch;
II.1.1.3. където не е докладвано за инфекция с вируса на чумата по говедата, инфекция с вируса
на треската от долината Рифт, заразна плевропневмония по говедата и заразен
нодуларен дерматит за период от най-малко 12 месеца непосредствено преди
събирането(2)/ производството (2) на спермата(2)/овоцитите(2)/ ембрионите(2) и до
датата на изпращането ѝ/им;
II.1.1.4. where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection
with Rift Valley fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a
period of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into
the third country, territory or zone thereof during that period;
II.1.1.4. където не е извършвана ваксинация срещу болестта шап, инфекция с вируса на чумата
по говедата, инфекция с вируса на треската от долината Рифт и заразна
плевропневмония по говедата за период от най-малко 12 месеца непосредствено преди
събирането(2)/ производството(2) на спермата(2)/ овоцитите(2)/ ембрионите(2) и до
датата на изпращането ѝ/им, като през този период в третата държава, територия
или зона от нея не са въвеждани ваксинирани животни;
II.1.2. is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;
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COUNTRY/ ДЪРЖАВА UNITED STATES

Certificate model/ Образец на сертификат BOV-GP-STORAGE-ENTRY

II.1.2. е одобрен и включен в списък от компетентния орган на третата държава или територия;
II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set
out in Part 5 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]
II.1.3. отговаря на изискванията по отношение на отговорностите, оперативните процедури,
съоръженията и оборудването, определени в част 5 от приложение I към Делегиран регламент
(ЕС) 2020/686 на Комисията.]
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and
II.2.
II.2.
Спермата(2)/овоцитите(2)/ембрионите(2), описана(и) в част I, е(са) предназначена(и) за изкуствено
размножаване и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre(2)(4)/ by an embryo
collection team(2)(4)/ by an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product
processing establishment(2)(4), and/or stored in a germinal product storage centre(2)(4) complying with
requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/686, and
II.2.1. е(са) събрана(и) или произведена(и), обработена(и) и съхранявана(и) в център за събиране на
сперма(2)(4)/от екип за събиране на ембриони(2)(4)/от екип за производство на ембриони(2)(4) и/или
обработена(и) и съхранявана(и) в животновъден обект за обработка на зародишни продукти(2)(4),
и/или съхранявана(и) в център за съхранение на зародишни продукти(2)(4), който отговаря на
изискванията, определени в част 1(2)/част 2(2)/част 3(2)/част 4(2)/част 5(2) от приложение I към
Делегиран регламент (ЕС) 2020/686, и
(2)
either [located in the exporting country;]
(2)
или
[се намира в държавата износител.]
(2)
and/or [located in ………………………….(5), and has/have been imported to the exporting country under
conditions at least as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in
vitro produced embryos(2) of bovine animals in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/692;]
(2)
и/или
[се намира в ………………………….(5), и е(са) внесена(и) в държавата износител при условия, които
са най-малко толкова строги, колкото условията за въвеждане в Съюза на сперма(2)/ овоцити(2)/
ембриони, получени in vivo(2)/ембриони, произведени in vitro(2) , от говеда в съответствие с
Регламент (ЕС) 2016/429 и Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията.]
II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as
strict as described in:
(2)
either [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-SEM-B-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);]
(2)
and/or [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);]
(2)
and/or [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);]
(2)
and/or [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
(2)
and/or [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
II.2.2. е(са) преместена(и) в центъра за съхранение на зародишни продукти, описан в поле I.11, при
условия, които са най-малко толкова строги, колкото посочените в:
(2)
или
[образец BOV-SEM-A-ENTRY(4).]
(2)
и/или [образец BOV-SEM-B-ENTRY(4).]
(2)
и/или [образец BOV-SEM-C-ENTRY(4).]
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COUNTRY/ ДЪРЖАВА UNITED STATES

Certificate model/ Образец на сертификат BOV-GP-STORAGE-ENTRY

и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
II.2.3.
(2)

[образец 1 в част 1, раздел А от приложение II към Решение 2011/630/ЕС(4).]
[образец 2 в част 1, раздел Б от приложение II към Решение 2011/630/ЕС(4).]
[образец 3 в част 1, раздел В от приложение II към Решение 2011/630/ЕС(4).]
[образец BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4).]
[образец BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4).]
[образец BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4).]
[образец BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4).]
[образец BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4).]
[образец BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4).]]
has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in
Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;
II.2.3. е(са) събрана(и), обработена(и) и съхранявана(и) в съответствие с ветеринарно-здравните
изисквания, посочени в приложение III към Делегиран регламент (ЕС) 2020/686;

II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements
provided for in Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;
II.2.4. е(са) поставена(и) в пайети или други опаковки, на които е поставена маркировка в съответствие
с изискванията, предвидени в член 83, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2020/692, като тази
маркировка е посочена в поле I.27;
II.2.5. is/are transported in a container which:
II.2.5. е(са) транспортирана(и) в контейнер, който:
II.2.5.1. was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the
number as indicated in Box I.19;
II.2.5.1. е пломбиран и номериран преди изпращането от центъра за съхранение на зародишни
продукти под отговорността на ветеринарния лекар на центъра или на официален
ветеринарен лекар, а върху пломбата фигурира номерът, посочен в поле I.19;
II.2.5.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;
II.2.5.2. е почистен и дезинфекциран или стерилизиран преди употреба или е контейнер за
еднократна употреба;
(2)(7)
[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other
products.]
(2)(7)
[II.2.5.3. е запълнен с криогенен агент, който преди това не е бил използван за други продукти.]
II.2.7. е(са) транспортирана(и) в контейнер, където са отделени едни от други, като са поставени в
различни отделения или във вторични защитни торбички.]
(2)(8)
[II.2.6. е(са) поставена(и) в пайети или други опаковки, които са херметически затворени по сигурен
начин;
II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by
being placed in secondary protective bags.]
II.2.7. е(са) транспортирана(и) в контейнер, където са отделени едни от други, като са поставени в
различни отделения или във вторични защитни торбички.]
Notes
This animal health certificate is intended for the entry into the Union of semen, oocytes and embryos of bovine animals,
including when the Union is not the final destination of the semen, oocytes and embryos.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from
the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland
/ Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this certificate include the
United Kingdom in respect of Northern Ireland.
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COUNTRY/ ДЪРЖАВА UNITED STATES

Certificate model/ Образец на сертификат BOV-GP-STORAGE-ENTRY

This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in
Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235.
Забележки
Настоящият ветеринарен здравен сертификат е предназначен за въвеждането в Съюза на сперма, овоцити и
ембриони от говеда, включително когато Съюзът не е крайното местоназначение на спермата, овоцитите и
ембрионите.
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 ветеринарен здравен сертификат се посочва Европейският съюз, това включва и Обединеното
кралство по отношение на Северна Ирландия.
Настоящият ветеринарен здравен сертификат се попълва в съответствие с бележките за попълването на
сертификатите в глава 4 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2235 на Комисията.
Part I:
“Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the
Box reference I.11:
germinal product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or
embryos. Only germinal product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of
Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Box reference I.12:
“Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos.
Box reference I.17:
“Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the
serial number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied
the semen, oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where
the semen was collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the
oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing
establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the
germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the
germinal product storage centre described in Box I.11. The original(s) of those document(s) or
those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof must be attached to this certificate.
Seal number shall be indicated.
Box reference I.19:
Box reference I.24:
Total number of packages shall correspond to the number of containers.
Box reference I.27:
“Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced
embryos or micromanipulated embryos.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal.
“Identification mark”: Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes
and/or embryos of the consignment are placed.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of
the consignment was/were collected or produced.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo
collection and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark.
Част I:
Поле I.11:
„Място на изпращане“: посочете уникалния номер на одобрението и наименованието и
адреса на центъра за съхранение на зародишни продукти, от който е изпратена
пратката със сперма, овоцити и/или ембриони. Само център за съхранение на
зародишни продукти, включени в списък, съставен в съответствие с член 233, параграф
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Поле I.12:
Поле I.17:

Поле I.19:
Поле I.24:
Поле I.27:

Certificate model/ Образец на сертификат BOV-GP-STORAGE-ENTRY

3 от Регламент (ЕС) 2016/429 и публикуван на уебсайта на Комисията:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
„Местоназначение“: посочете адреса и уникалния регистрационен номер или уникалния
номер на одобрението на животновъдния обект по местоназначение на пратката със
сперма, овоцити и/или ембриони.
„Придружаващи документи“: номерът(ата) на свързания(ите) оригинален(ни)
сертификат(и) съответства(т) на серийния номер на отделния(ите) официален(ни)
документ(и) или на здравния(ите) сертификат(и), придружаващ(и) спермата,
овоцитите и/или ембрионите, описани в част I, от центъра за събиране на сперма, в
който е събрана спермата, и/или от екипа за събиране и/или производство на ембриони,
който е събрал или произвел овоцитите и/или ембрионите, и/или от животновъдния
обект за обработка на зародишни продукти, в който са обработени и съхранявани
спермата, овоцитите или ембрионите, и/или от центъра за съхранение на зародишни
продукти, в който са съхранявани спермата, овоцитите или ембрионите, до центъра за
съхранение на зародишни продукти, описан в поле I.11. Към настоящия сертификат
трябва да бъде(ат) приложен(и) оригиналът(ите) на този(тези) документ(и) или
сертификат(и) или официално заверени копия от него(тях).
Посочете номера на пломбата.
Общият брой на опаковките съответства на броя на контейнерите.
„Вид“: посочете дали това e/са сперма, ембриони, получени in vivo, овоцити, получени
in vivo, ембриони, произведени in vitro, или микроманипулирани ембриони.
„Биологичен вид“: изберете между Bos taurus, Bison bison или Bubalus bubalis, според
случая.
„Идентификационен номер“: посочете идентификационния номер на всяко животно
донор.
„Идентификационна маркировка“: посочете маркировката върху пайетата или
другата опаковка, в която са поставени спермата, овоцитите и/или ембрионите в
пратката.
„Дата на събиране/производство“: посочете датата, на която е(са) събрана(и) или
произведена(и) спермата, овоцитите и/или ембрионите в пратката.
„Номер на одобрението или регистрационен номер на предприятието/животновъдния
обект/центъра“: посочете уникалния номер на одобрението на центъра за събиране на
сперма, в който е събрана спермата, и/или на екипа за събиране и/или производство на
ембриони, от който са събрани или произведени овоцитите или ембрионите.
„Количество“: посочете броя на пайетите или другите опаковки с една и съща
маркировка.

Part II:
(1)
Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the
Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Delete if not applicable.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 of the table in part 1
of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404.
(4)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429
on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the
EU Member States.
(6)
The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that
accompanied the semen, oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or
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produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen, oocytes or embryos were processed
and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the
germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be attached
to this certificate.
(7)
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos.
(8)
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced
embryos and micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported.
Част II:
(1)
Само центрове за съхранение на зародишни продукти, включени в списък, съставен в съответствие с член
233, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 и публикуван на уебсайта на Комисията:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Заличете, ако не е приложимо.
(3)
Само за трета държава, територия или зона от нея, за които е посочена начална дата в съответствие с
част 1, таблицата, колона 9 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404.
(4)
Само одобрени животновъдни обекти за зародишни продукти, включени в списък, съставен в съответствие
с член 233, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/429 и публикуван на уебсайта на Комисията:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Само трета държава, територия или зона от нея, включени в списъка в приложение IX към Регламент за
изпълнение (ЕС) 2021/404, и държавите — членки на ЕС.
(6)
Към настоящия сертификат трябва да бъде(ат) приложен(и) оригиналът(ите) на документа(ите) или на
здравния(ите) сертификат(и) или официално заверени копия от него(тях), придружавал(и) спермата,
овоцитите или ембрионите, описани в част I, от центъра за събиране на сперма, в който е събрана
спермата, и/или от екипа за събиране или производство на ембриони, който е събрал или произвел овоцитите
и/или ембрионите, и/или от животновъдния обект за обработка на зародишни продукти, в който са
обработени и съхранявани спермата, овоцитите или ембрионите, и/или от центъра за съхранение на
зародишни продукти, в който са съхранявани спермата, овоцитите или ембрионите, до центъра за
съхранение на зародишни продукти на изпращане на спермата, овоцитите и/или ембрионите, описан в поле
I.11.
(7)
Приложимо за замразени сперма, овоцити или ембриони.
(8)
Приложимо за пратки, при които в един контейнер са поставени и транспортирани сперма, овоцити,
ембриони, получени in vivo, ембриони, произведени in vitro, и микроманипулирани ембриони от говеда.
Official veterinarian/ Официален ветеринарен лекар
Qualification and title
Квалификация и
длъжност

Name (in capital letters)
Име (с главни букви)
Date
Дата

Signature
Подпис

Stamp
Печат
Official veterinarian/ Официален ветеринарен лекар
Name (in capital letters)
Име (с главни букви)

Qualification and title
Квалификация и
длъжност

Date
Дата

Signature
Подпис

Stamp
Печат
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