УВАЖАЕМИ ОПЕРАТОРИ ВЪВ ФУРАЖНИЯ СЕКТОР,
Във връзка с проявен интерес от Китайската Народна Република (КНР) за износ
на люцерна от Република България, през месец септември 2012 г. беше проведена
мисия на проучвателна група от китайски специалисти от Общата администрация за
надзор на качеството, инспекция и карантина на КНР за анализ на риска при вноса на
люцерна от България в Китай.
Подписан е Протокол за фитосанитарните изисквания към износа на люцерна от
България за Китай между Генералната администрация за надзор на качеството,
инспекция и карантина на Китайската Народна Република и Министерство на
земеделието и храните на Република България.
Всички оператори във фуражния сектор, които желаят да изнасят люцерна за
Китайската Народна Република, трябва да бъдат регистрирани по Закона за фуражите и
да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на
фуражите.
Необходимо условие, за да изнасяте люцерна в КНР е да бъдете включени в
списъка на одобрените предприятия за износ на люцерна от България в Китай.
Операторите, които желаят да изнасят люцерна от Република България за
Китайската Народна Република трябва да отговарят на следните условия:

І. Изисквания съгласно Закона за фуражите
1. Да са регистрирани по Закона за фуражите;
2. Да са включени в списъка на одобрените оператори за износ на люцерна за
Китай;
3. За да бъдете включени в списъка е необходимо да подадете заявление по
образец

до

областната

дирекция

по

безопасност

на

храните

по

местонахождение на обекта за извършване на дейност.
4. Образецът на заявление може да намерите на интернет страницата на БАБХ.
5. Да са подложени на регулярен контрол от страна на инспекторите от
Българската агенция по безопасност на храните;
6. След прибирането на люцерната и естественото й изсушаване на полето,
поради това, че тя не се обработва с висока температура в преработващо
предприятие, при балирането й с машини операторът трябва да гарантира
отстраняването на примеси, като плевели и почва, животински екскременти
и други. Тези примеси са забранени за внос от Китайската Народна
Република организми;

7. Складовете, в които се съхранява люцерната трябва да са покрити складове,
за да предотврати влизането на птици и наличие на гризачи;
8. Складовите помещения, в които се съхранява люцерната трябва да са на
подходящо разстояние от животновъден обект, с цел да се предотврати
вторичното замърсяване с екскременти от животни;
9. Съгласно изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 операторът
трябва да има изградена система за проследяемост свързана с прибиране и
складиране на люцерната и система за маркиране и идентификация, като по
този начин да може да се проследи източникът на люцерната. Изградената
система за проследяемост подлежи на проверка от Българската агенция по
безопасност на храните;
10. Люцерната във фермите трябва да бъде анализирана за наличие на
салмонела, за пестициди и за тежки метали;
11. Всеки оператор, който желае да изнася люцерна от България на Китайската
Народна Република трябва да уведоми писмено Българска агенция по
безопасност на храните.
ІІ. Фитосанитарни изисквания при производство и износ на люцерна за КНР
1. Производителите на люцерна, предназначена за износ за КНР трябва да
бъдат регистрирани в регистър на отдел „Растителна защита„ към
съответното ОДБХ, в района, на което е производството.
2. Операторите регистрирани за износ на люцерна за Китай, са длъжни
своевременно да подадат информация в отдел „Растителна защита„ към
съответното ОДБХ за площите и местонахождението на всички земеделски
производители, които ще произвеждат люцерна, предназначена за износ за
Китай.
3. Регистрираните производители ще бъдат наблюдавани от фитосанитарните
инспектори (ФСК) към ОДБХ по време на вегетацията за спазване на
изискванията на китайските фитосанитарни власти по отношение на
включените в предварителния Протокол карантинни вредители.
4. Движението на партидите от производителите към операторите за обработка
ще става само с издаден от ФСК инспекторите фитосанитарен документ
доказващ, че са спазени изискванията на Протокола.
5. Издаването на фитосанитарен сертификат за износ ще става само след
предоставяне

на

фитосанитарните

документи

и

съответствие

на

количествата.
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