Информацията не е окончателна и може да бъде променяна от която и да е от държавите към ЕИС!

СЕРТИФИКАТИ ЗА ИЗНОС ЗА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
СЪЮЗ
(РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУС, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН)

Митническият съюз е сформиран между Русия (РФ), Беларус и Казахстан.
Евразийският икономически съюз (ЕИС) е международна организация, в която участват
Армения, Беларус, Казахстан, Киргизия и Русия. Основан е през 2014 г., на базата на вече
съществуващия Митнически съюз.
При износ за държавите от Евразийския икономически съюз се използват 6 типа сертификати:
1. Сертификати във формат ЕС – РФ
a. приемат се от повечето държави от ЕИС;
b. Беларус не приема сертификата за свинско месо във формат ЕС – РФ и
регионализацията на РФ за АЧС;
c. налични в TRACES;
2. Сертификати във формат ЕС – Митнически съюз (МС)
a. съгласувани между ЕС, Русия, Беларус и Казахстан;
b. проблем при използването им за Киргизстан, тъй като тази държава не е член на
Митническия съюз;
c. налични в TRACES;
3. Сертификати във формат ЕС – Казахстан
От 5 юни 2019 г., сертификатите във формат ЕС – Казахстан, се признават при транзит през
останалите държави от Евразийския икономически съюз;
4. Сертификати във формат ЕС – Армения
5. Сертификати за Евразийския икономически съюз
a. Използват се, когато няма съгласувани сертификати в някой от горните формати;
b. предпочитат се от Беларус и Казахстан;
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifi
katy.aspx
6. Двустранно договорени сертификати между ДЧ и държавите от ЕИС – когато не са
договорени други типове сертификати (за България това е сертификат за износ на мед за
РФ)
Регистри:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/Reestrorg.aspx

Информацията не е окончателна и може да бъде променяна от която и да е от държавите към ЕИС!

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
Ембаргото за забрана на внос в РФ на животни и храни, е удължено до края на 2020 г. За
справка за забранените продукти:

I.

https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/eu_russia/russian_import_ban_eu_products_e
n

List banned
List banned
List banned
List bannned add.pdf
products_eu-russia_ru-eu-import-ban_20140807_decree778-rus.pdf
modification_eu-russia_ru-eu-import-ban_20140820_decree820-rus.pdf
modification _20150625_decree625-rus.pdf

a. Регистър на одобрените предприятия:
https://argus.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=listForeignEnterprise
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/bolgaria
b. Сертификати
Формат ЕС-МС

ЕС

1. мясо птицы и сырые мясопродукты из птицы
2. суточные цыплята, индюшата, утята, гусята, страусята и инкубационные яйца этих
видов птиц
3. мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, полученные при убоe и переработке
лошадей
4. мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, полученные при убое и переработке
крупного рогатого скота
5. желатин и коллаген
6. мясо, сырые мясопродукты и субпродукты, полученные при убоe и перерaработке овец
и коз
7. сырье животного происхождения, предназначенное для производства кормов для
непродуктивных домашних животных и пушных зверей
8. консервированные корма животного происхождения для непродуктивных домашних и
декоративных животных
9. неконсервированные корма животного происхождения для непродуктивных домашних
и декоративных животных
10. шмели, рожденные и выращенные в контролируемой/закрытой среде
11. живая рыба, беспозвоночные и другие пойкилотермные водные животные, их
оплодотворенная икра, сперма, личинки, предназначенные для продуктивного
выращивания, племенного и иного использования, за исключением непосредственного
употребления в пищу людям.
12. сперма хряков
13. Племенные, пользовательские и спортивные лошади/животные семейства лошадиных
(за исключением спортивных лошадей, временно ввозимых для участия в
соревнованиях и временно ввозимых цирковых лошадей/животных семейства
лошадиных)

Формат ЕС-РФ (валидни до съгласуването на съответните сертификати във формат ЕС-МС)

Информацията не е окончателна и може да бъде променяна от която и да е от държавите към ЕИС!

1. сперма быков-производителей 14.01.2010
2. молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота
11.08.2006
3. племенной и пользовательный крупный рогатый скот 14.01.2010
4. временный ввоз лошадей для участия в международных соревнованиях на срок не
более 90 дней 11.08.2006
5. убойные свиньи 14.01.2010
6. поросята для откормa 11.08.2006
7. племенные свиньи 11.08.2006
8. кишечные оболочки животных 11.08.2006
ЕС
9. готовая пищевая продукция, содержащая сырье животного происхождения 24.05.2011
10. мясные консервы, колбасы и другие виды готовых к употреблению мясных продуктов
24.05.2011
11. мясо свинину и сырые свиные мясопродукты 11.08.2006
12. кормовая рыбная мука 11.08.2006
13. пищевая рыба, морепродукты, готовые изделия из них 11.08.2006
14. корма и кормовые добавки животного происхождения 11.08.2006
15. пушные звери 11.08.2006
16. пресно-сухие шкурки пушных зверей и их части для пушно-мехового производства
15.08.2010
17. племенные и пользовательные овцы и козы 15.08.2010
Двустранно договорени сертификати между РФ и България (валидни до съгласуването на
съответните сертификати във формат ЕС-МС)
1. пчелиный мёд и продукты пчеловодства из Болгарии (11.05.2010)
Някои продукти не попадат в обхвата на ембаргото, например: биологически активных
добавок;
витаминно-минеральных
комплексов;
вкусоароматических
добавок;концентратовбелков (животного и растительного происхождения) и их
смесей;пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных)
(препоръчително е да се проверява периодично списъка със забранени продукти!)
В случай на износ на такива продукти, в сертификата, в частта за АЧС трябва да се впише следния
текст (№ на Указанието търпи промени в зависимост от огнищата на АЧС в ЕС!):


II.

African swine fever - during the last 3 years in the territory of the EU excluding Sardinia; the
administrative territories listed in Annex 1 of the Instruction of the Federal Service for
Veterinary
and
Phytosanitary
Surveillance
of
………………………..;
африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории ЕС, за
исключением Сардинии; кроме административных территорий в соответствии с
Приложением №1 Указания Россельхознадзора от ………………;

Беларус
a. Регистър на одобрените предприятия: към момента България няма такива.

Информацията не е окончателна и може да бъде променяна от която и да е от държавите към ЕИС!

http://www.dvpn.gov.by/tamozhennyi-soyuz/reestr-3-h-stran/
b. Като цяло се използват сертификатите във формат ЕС – РФ и ЕС – МС, но
предпочитат тези за Евразийския икономически съюз;
c. Когато не е наличен сертификат от посочените два формата, се използват тези за
Евразийския икономически съюз:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifi
katy.aspx
d. Беларус не приема сертификата за свинско месо във формат ЕС – РФ и
регионализацията на РФ за АЧС;
e. Приемат транзит на пратки, предназначени за РФ, придружени със сертификати,
издадени през TRACES на обикновена хартия, с подпис и печат от официален
ветеринарен лекар;
f. Пратки за Беларус или други държави от ЕИС, различни от РФ, трябва да бъдат
придружени от сертификати, издадени на защитена хартия.
III.

Казахстан
a. Регистър на одобрените предприятия:
https://moa.gov.kz/ru/committee5/documents/246
b. Хармонизирани сертификати (формат ЕС – Казахстан):




Свинско месо;
Свине за разплод;
Говеда за разплод (изисква се Анекс към сертификата за заболяването
Шмаленберг);
 Семенна течност от говеда;
 Ембриони от говеда;
 Семенна течност от коне;
 Ембриони от коне;
 Готови за консумация хранителни продукти, съдържащи суровини от
животински произход;
 Консервирано месо и салами;
 Яйчни продукти;
 Мен и пчелни продукти;
 Дивечово месо;
 Фуражи и фуражни добавки от животински произход;
http://bfsa.bg/bg/Page/168/index/168/%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%81%D1%82%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
c. От 5 юни 2019 г., сертификатите във формат ЕС – Казахстан, се признават при
транзит през останалите държави от Евразийския икономически съюз;
d. Когато не е наличен сертификат във формат ЕС – Казахстан, се използват тези за
МС или Евразийския икономически съюз:
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifi
katy.aspx
e. Списък на признаваните сертификати:
Видове
сертификати.pdf

IV.

Армения
a. Регистър на одобрените предприятия:
http://snund.am/ru/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1
%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d1%80%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80/
b. Хармонизирани сертификати (формат ЕС – Армения):
 Свинско месо;
 Свине за разплод;
 Говеда за разплод;
 Семенна течност от говеда;
 Ембриони от говеда;
 Семенна течност от коне;
 Ембриони от коне;
 Готови за консумация хранителни продукти, съдържащи
животински произход;
 Консервирано месо и салами;
 Яйчни продукти;
 Мен и пчелни продукти;
 Дивечово месо;
 Фуражи и фуражни добавки от животински произход;

суровини

от

c. Когато не е наличен сертификат във формат ЕС – Армения, се използват тези за Руската
Федерация, за МС или Евразийския икономически съюз:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/vetsanmeri/Pages/vetsertifikaty.aspx
V.

Киргизстан
Няма яснота кои сертификати приемат.

