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Приложение I

1

Алжир

3.

двустранно
договорен
сертификат

4.
Ветеринарносанитарен
сертификат за
износ от България
за Алжир на
дикалциев или
монокалциев
фосфат с
минерален
произход

Фуражна
суровина дикалциев или
монокалциев
фосфат с
минерален
произход

10. 11.

12.

ПЖП

9.

Тежки метали

8.

ГМО

7.

Диоксини

6.

Микотоксини

5.

Пестициди - Директива 2002/32,
Регламент (ЕО) № 396/2005 и
изискванията на третата държава

2

Важно!

Ентеробактерии

1.

Образец на
сертификата име на
документа

Салмонела

Държава

Вид на
фуража
предназначен
за износ със
съответния
сертификат

Проверка за идентификация

№
по
ред

Сертификат
(двустранно
договорен
Наименование
сертификат/
на сертификата
официален
сертификат
на БАБХ)

Документална проверка

Видове
проверки

Вид на анализите, придружаващи
съответните сертификати,
гарантиращи съответствието с
изискванията на третата държава

13. 14. 15. 16. 17.

Задължително
сертификатът се
придружава със
Протокол от
Х
Х
1_ALGERIE_Certifica
изпитване за EKMSP_11 05 2017.doc
te Phosphate Bicalcique ou Monocalcique_rev.
наличие на
ПЖП

Х
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2

Република
Армения

двустранно
договорен
сертификат

3

Босна и
Херцегови
на

двустранно
договорен
сертификат

4

Босна и
Херцегови
на

двустранно
договорен
сертификат

5

Босна и
Херцегови
на

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
фуражи и фуражни
добавки от
животински
произход, изнесени
от ЕС заРепублика
Армения

Здравен
сертификат за внос
на консервирана
храна за домашни
любимци в Босна и
Херцеговина
Ветеринарен
сертификат за внос
в Босна и
херцеговина на
преработена храна
за домашни
любимци,различна
от консервирана
Ветеринарен
сертификар за внос
на дъвчащи
предмети за кучета
в Босна и
Херцеговина

Фуражи и
фуражни
добавки от
животински
произход

Храна за
домашни
любимци консервирана
Храна за
домашни
любимци различна от
консервирана

Дъвчащи
предмети за
кучета

Сертификатът
се издава на
защитена
хартия (код
„21BG“ – 4
листа). Износът
се извършва
само от
оператори
Х
Х
2_ARMENIA_Feed of
одобрени
от 01.01.2019.doc
animal origin 111016_BG TEXT_in
force from
Руската
федерация или
друга държава членка на
Евразийския
икономически
съюз (ЕАИС).

Х Х

Х

Х
Х Х Х
3_BOSNIA I
HERCEGOVINA_Certificate canned petfood_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

Х
Х
Х Х
4_BOSNIA I
HERCEGOVINA_Certificate processed petfood_rev. EKMSP_11.05.2017.doc

Х
Х
Х Х
5_BOSNIA I
HERCEGOVINA_Certificate3 zalagalki za kucheta_rev. EKMSP_11.05.2017.doc
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6

7

Израел

Република
Казахстан

двустранно
договорен
сертификат

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на храна за
домашни
любимци,
съдържаща
продукти от
животински
произход за Израел
Ветеринарен
сертификат за
фуражи и фуражни
добавки от
животински
произход,
предназначени за
износ от
ЕС за Република
Казахстан

Храна за
домашни
любимци,
съдържаща
продукти от
животински
произход

Фуражи и
фуражни
добавки от
животински
произход

8

Китайска
народна
република

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави

Царевица

9

Китайска
народна
република

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави

Люцерна

Х
6_ISRAEL_Imp
Mazon VC petfood_EN_BG_rev. EKMSP_11.05.2017.doc

Сертификатът
се издава на
защитена
7_KAZAHSTAN_Feed
хартия (код
of animal origin BG_PM.doc
„21BG“ – 3
листа)
Всички
одобрени за
износ към
Китай
оператори
подлежат на 4
проверки всяка
8_KITAI_Veterinaren
година.
sertifikat_Kitai_Carevica_21.05.2018.doc
Пратката се
придружава и
от
фитосанитарен
сертификат
Всички
одобрени за
износ към
Китай
оператори
9_KITAI_Veterinaren
подлежат на 4
sertifikat_Kitai_Lucerna_21.05.2018.doc
проверки всяка
година.
Пратката се

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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придружава и
от
фитосанитарен
сертификат

10

Китайска
народна
република

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави

Комбинирани
фуражи на
растителна
основа и
фуражни
добавки

11

Китайска
народна
република

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави

Слънчогледов
шрот

Всички
одобрени за
износ към
Китай
оператори
подлежат на 4
проверки всяка
година.
Сертификатът
Х
Х
Х
10_KITAI_Veterinare
се издава на
n sertifikat_Kitai_Kombinirani furazhi_furazhni dobavki_21.05.2018.doc
защитена
хартия (код
„21CH“ – 4
листа) Пратката
се придружава и
от
фитосанитарен
сертификат
Всички
одобрени за
износ към
Китай
оператори
подлежат на 4
проверки всяка
година.
Сертификатът
Х
Х
Х
11_KITAI_Veterinare
се издава на
n sertifikat_Kitai_Slanchogledov shrot_21.05.2018.doc
защитена
хартия (код
„21CH“ – 4
листа)
Пратката се
придружава и
от
фитосанитарен

Х

Х

Х

Х

Х
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12

13

14

Китайска
народна
република

Република
Косово

Република
Косово

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави

Сух зърнен
спиртоварен
остатък с
извлеци
(DDGS) царевичен

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
здравен
сертификат
за фураж,
предназначен за
внос в Република
Косово

Фураж

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификатза
преработени храни
за домашни
любимци,
различни от
консервирани,пред
назначени за
изпращане в
Косово

Храни за
домашни
любимци,
различни от
консервирани

сертификат
Всички
одобрени за
износ към
Китай
оператори
подлежат на 4
проверки всяка
година.
Сертификатът
се издава на
12_KITAI_Veterinare
защитена
n sertifikat_Kitai_DDGS-corn_21.05.2018.doc
хартия (код
„21CH“ – 4
листа)
Пратката се
придружава и
от
фитосанитарен
сертификат
Фуражите
изнасяни за
Косово трябва
да отговарят на
изискванията на
13_KOSOVO_HC
Директива
feed Kosovo.doc
2002/32/ЕО и
Регламент (ЕО)
№ 1831/2003

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х Х
Х
Х
14_KOSOVO_HC pet
food other than canned_Qertfikata per import te ushqimit per kafshet shoqeruese ne Kosove (2).doc

Х

Х
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Република
Косово

двустранно
договорен
сертификат

Република
16
Северна
Македония

двустранно
договорен
сертификат

15

17

Република
Северна
Македония

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
консервирани
храни за домашни
любимци,
предназначени за
изпращане към или
за транзитно
преминаване през
Република Косово
Ветеринарносанитарен
сертификат
законсервирана
храна за домашни
любимци,
предназначена за
изпращане за или
за транзит през
РепубликаСеверна
Македония от Р.
България
Ветеринарноздравен
сертификат за
преработена храна
за домашни
любимци, която не
включва
консервирана
храна за домашни
любимци,предназн
ачена за изпращане
за или за транзит
през Република
Северна
Македония от
Р.България

Храна за
домашни
любимци консервирана

Храна за
домашни
любимци консервирана

Храна за
домашни
любимци различна от
консервирана

Х
15_KOSOVO_HC
canned pet food BG_AHC_Konzerva_Petfood_Final.doc

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
17_MAKEDONIA_HC
For processed petfood other than canned petfood RNM.doc

Х

Х

16_MAKEDONIA_HC
For canned pet food RNM.doc

Х
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18

19

20

21

Република
Северна
Македония

Република
Северна
Македония

Кралство
Мароко

Молдова

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
здравен
сертификат
за фураж за риби,
Фураж за риби
предназначен за
внос в
Република Северна
Македония

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарноздравен
сертификатза
фуражи,
предназначени за
внос в Република
СевернаМакедония

двустранно
договорен
сертификат

Фуражни
добавки,
фуражни
Здравен
суровини
и
сертификат за внос
комбинирани
на
фуражи, с
комбинирани
фуражи, добавки и изключение на
суровини,
млекозаместит
предназначени за
елите и
хранене на
блокчетата за
животни в
близане
Кралство Мароко
предназначени
за преживни
животни

двустранно
договорен
сертификат

Сертификатите са
достъпни в
системата
TRACES

Фуражи

Фуражи и
фуражни
добавки

Фуражите
изнасяни за
Македония
трябва да
отговарят на
Х
Х
Х
Х
18_MAKEDONIA_Cer
изискванията на
tificate for import of feedingstuff for fish in Macedonia BGtext.doc
Директива
2002/32/ЕО и
Регламент (ЕО)
№ 1831/2003
Фуражите
изнасяни за
Македония
трябва да
отговарят на
Х
Х
Х
Х
19_MAKEDONIA_HC
изискванията на
Ветеринарно здравствен сертификат за увоз на храна за животни РСМ.doc
Директива
2002/32/ЕО и
Регламент (ЕО)
№ 1831/2003

20_MAROKO_Health
certificate to export feed to Morocco draft.doc

Анализите за
които да бъдат
анализирани
взетите проби
при износ са
Молдова е

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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необходимо да
бъдат
съобразени със
съответния
сертификат.

ЕАИС –
само за:
Руската
федерация,
22
Република
Беларус,
Киргизка
република

двустранно
договорен
сертификат

Саудитска
Арабия

двустранно
договорен
сертификат

23

24

25

Република
Сърбия

двустранно
договорен
сертификат

Република
Сърбия

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи
от растителен
произход за
Евразийски
Икономическисъюз
Ветеринарен
сертификат за
износ на фуражи в
трети държави
Ветеринарен
сертификат за
фуражи,
несъдържащи
суровини от
животински
произход,
предназначени за
изпращане за
Република Сърбия
Здравен
сертификат за
консервирана
храна за домашни
любимци,
предназначена за
изпращане в или
транзит през
Република Сърбия

Фуражи от
растителен
произход

Фуражи

Фуражи,
несъдържащи
суровини от
животински
произход

Храна за
домашни
любимци консервирана

Сертификатът
се издава на
защитена
22_RUSIA_certificat
хартия (код
e_feeds_plant_origin_BG.doc
„21BG“ – 2
листа)

Х

Х

Х

Х
Х
Х Х
23_SAUDITSKA
ARABIA_Veterinaren sertifikat_Sauditska arabia_Furazhi_21.05.2018.doc

Х
Х
24_SERBIA_Feed
without protein of animal origin_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

25_SERBIA_Canned
petfood_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X
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Република
Сърбия

двустранно
договорен
сертификат

27

Република
Сърбия

двустранно
договорен
сертификат

28

Република
Турция

двустранно
договорен
сертификат

29

Република
Турция

двустранно
договорен
сертификат

26

Ветеринарен
сертификат за
фуражи,
съдържащи
суровини от
животински
произход,
предназначени за
изпращане за
Република
Сърбия
Здравен
сертификат за
преработена храна
за домашни
любимци, различна
от консервираната
храна за домашни
любимци,предназн
ачена за изпращане
към или за транзит
през Република
Сърбия
Ветеринарен
здравен
сертификат за
износ на
консервирана
храна за домашни
любимци за
Република Турция
Здравен
сертификат за
износ на сено и
слама за Р. Турция

Фуражи,
съдържащи
суровини от
животински
произход

Храна за
домашни
любимци различна от
консервирана

Храна за
домашни
любимци консервирана

Сено и слама

Х
26_SERBIA_Feed
with protein of animal origin_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

27_SERBIA_Petfood
except canned 1_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х Х
28_TURKEI_Veterina
ry health certificate for exportation of canned petfood to the republic of Turkey.docx

29_TURKEY_Certifica
te_Straw_rev.EKMSP_11.05.2017.doc

Х

Х

Х

Х

Х

X
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Република
Турция

двустранно
договорен
сертификат

Ветеринарноздравен
сертификат за
износ на
преработена храна
за домашни
любимци, различна
от консервирана
храна за домашни
любимци за
Република Турция

Всички
останали
трети
31 държави,
различни
от горе
посочените

официален
сертификат
на БАБХ

Ветеринарен
Всички видове
сертификат за
износ на фуражи в
фуражи
трети държави

30

Храна за
домашни
любимци различна от
консервирана

Х
Х
Х Х
30_TURKEY_HC
processed petfood pet hayvanı yemi örnek sertifika-BG TEXT Final_06.08.2018.docx

Х
31_Obrazec-EKMSP_
01_Versia02_Veterinaren sertifikat_21.05.2018.doc

Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х
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