ОБЩНОСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО ЗАСИЛЕНИЯ КОНТРОЛ ПРИ ВНОС В ЕС НА
ХРАНИ И ФУРАЖИ ОТ НЕЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД С ПРОИЗХОД ТРЕТИ СТРАНИ
COMMUNITY LEGISLATION ON INCREASED LEVEL OF OFFICIAL CONTROL ON CERTAIN
FOOD AND FEED OF NON-ANIMAL ORIGIN

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО/LEGISLATION

Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент
(ЕО) № 882/2004 по отношение на засиления официален контрол
върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински
произход.
Изменен с Регламент 2017/1142
Приложим считано от 01.07.2017 г.
applicable since 01/07/2017
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1498721114450&uri=CELEX:32017R1142
Последно изменен с Регламент 2017/2298
Приложим от 01.01.2018 година

ОБХВАТ/
SCOPE

ЗАД.
ДОКУМЕНТИ/
DOSUMENTS
REQUIRED

Фуражи и
храни от
неживотински
произход с
произход
определени
трети страни
съгласно
Приложение I

Коректно
попълнен
CED
документ
Търговски
документи,
сертификати
доказващи
безопасност.

ЗАБЕЛЕЖКА/
REMARK
Официален контрол
(документална,
идентификационна,
физическа
проверки,
включително
вземане на проби за
анализ)
http://www.babh.government.b
g/userfiles/files/granichni%20pu
nktove/%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF
%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
20R669_2009.pdf

Задължително
предварително
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalуведомяване на DPE
content/BG/TXT/?qid=1515052936313&uri=CELEX:32017R2298
със първа част на
CED.
Commission Regulation (EC) № 669/2009 for implementing Regulation Feed and food
Commercial
Documentary,
(EC) № 882/2004 as regards the increased level of official control on of non-animal
documents
identical and physical
import of certain feed and food of non-animal origin. =
origin,
should proof
originating from the information check on DPE/CP
Last amended with Regulation 2017/2298, applicable since 01/01/2018
certain third
given in CED.
Prior Notification –
http://eur-lex.europa.eu/legalcountries listed Proper
content/BG/TXT/?qid=1515052936313&uri=CELEX:32017R2298
in Annex I
information in CED (part I)
Release for free
CED.
circulation
CED required

Изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) №2017/186 за
определяне
на
специални
условия,
вследствие
на
микробиологичното замърсяване, приложими за въвеждането в
Съюза на пратки от определени трети държави, и за изменение
на Регламент (ЕО)№669/2009
Приложим от 23.02.2017

сусамово семе
с код 1207 40
90
от Индия
листа от бетел
с код
ex 140490 00
от Индия

Коректно
попълнен
CED
+
здравен
сертификат

http://www.babh.government.bg
/userfiles/files/granichni%20pun
ktove/%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%87%D0%BD%D0%B8%20
%D0%BF%D1%83%D0%BD%
D0%BA%D1%82%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%20R669_2009
.pdf

Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1486455715970&uri=CELEX:32017R0186
Commission implementing regulation (EU) 2017/186 of 2 February 2017
laying down specific conditions applicable to the introduction into the
Union of consignments from certain third countries due to
microbiological contamination and amending Regulation (EC) No
669/2009

Официален контрол
(документална,
идентификационна,
физическа
проверки,
включително
вземане на проби за
анализ)

sesame seeds
CN12074090
from India and
betel leaves ex
14049000
from India

Applicable since 23/02/2017
Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/24 за налагане на
специални условия за вноса на фъстъци от Бразилия, Capsicum
annuum и индийски орехчета от Индия, както и на индийски
орехчета от Индонезия, и за изменение на регламенти (ЕО) №
669/2009 и (ЕС) № 884/2014
Прилага се от 02.02.2016 г. (applicable since 02/02/2016)

фъстъци от
Бразилия,
Capsicum
annuum и
индийски
орехчета от
Индия и
индийски
орехчета от
Индонезия

Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1456221420080&uri=CELEX:32016R0024
Commission implementing regulation (EC) № 2016/24 laying down
special conditions governing the import of groundnuts from Brazil,
Capsicum annum from India and nutmeg and nutmeg from Indonesia and
amending Regulations (EC) №669/2009 and (EU)№ 884/2014
groundnuts
from Brazil,
Capsicum

Общ
документ за
влизане CED

Документален
контрол на 100% от
пратките на DPE.

Протокол от
извършени
лабораторни
анализи
заверен от
Компетентния
орган в
Бразилия/Инд
ия/Индонезия

Задължително
предварително
уведомяване на DPE
със CED
Задължителен
документ при
освобождаване на
CED.

Здравен
сертификат по
образец

http://www.babh.government.bg
/userfiles/files/granichni%20pun
ktove/%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D
1%87%D0%BD%D0%B8%20
%D0%BF%D1%83%D0%BD%
D0%BA%D1%82%D0%BE%D
0%B2%D0%B5%20%D0%B7%
D0%B0%20%D0%B2%D0%B
D%D0%BE%D1%81%20R884_

annum from
India and
nutmeg and
nutmeg from
Indonesia

Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2014 на Комисията за
определяне на специфични условия, приложими към вноса на
бамя и лиска от къри от Индия и за отмяна на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 91/2013
Прилага се от 17.08.2014 г. (Applicable since 17.08.2014)
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1444649008820&uri=CELEX:32014R0885
Commission implementing regulation (EU) № 885/2014 laying down
specific conditions applicable to the import of okra and curry leaves from
India repealing regulation (EU) № 91/2013

Бамя
КН ex 0709 99
90 от Индия и
листа от къри
КН ex 1211 90
86 от Индия

2014.pdf

Each
consignment
shall be
accompanied
by a Common
entry document
(CED),
analytical
report from CA
in
Brazil/India/In
donesia and a
health
certificate

Documentary check
(100%) at the DPE.

Резултатите
от вземането
на проби и
анализа за
пестицидни
остатъци,
здравен
сертификат по
образец
Приложение
II

100% документален
контрол на DPE,
идентификационна
и физически
проверка на ≤ 20 %
от пратките

Identity and physical
check at the DPI.
Prior notification –
CED
Release for free
circulation – CED
required.

Задължително
предварително
уведомяване – CED
Задължителен
документ при
освобождаване –
CED.
http://www.babh.government.b
g/userfiles/files/granichni%20pu
nktove/%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF
%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
20R669_2009.pdf

okra with CN
0709 99 90
origination from
India and curry
leaves with CN
1211 90 86
originating from
India
Регламент за изпълнение (EC) № 884/2014 на Комисията за
налагане на специфични условия за вноса на определени
фуражи и храни от някои трети страни във връзка със рисковете
от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1152/2009.
Последно изменен с Регламент (ЕС)№2016/2106 за изменение на
Регламент за изпълнение (ЕС) №884/2014
Приложим считано от 22.12.2016 (applicable since 22/12/2016)
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1481874328212&uri=CELEX:32016R2106
Commission implementing regulation (EU) № 884/2014 imposing special
conditions governing the import of certain feed and food from certain
third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing
Regulation (EC) № 1152/2009.

Results of
sampling and
analysis for
pesticide
residues and a
health
certificate
according to
Annex II
Фуражи и
Протокол от
храни от
извършените
неживотински лабораторни
произход с
анализи и
произход
здравен
определени
сертификат по
трети страни
образец
съгласно
(Приложение
Приложение I
II), заверени
от
Компетентен
орган на
държавата на
произход или
на държавата
от която е
изпратена
пратката.
Feed and food
Foodstuff
of non-animal
presented for
origin,
import shall be
originating from accompanied
certain third
by the result of
countries listed sampling and
in Annex
analysis and
health
certificate.
(with model set
out in Annex II

Official controls
(doc, identity,
physical checks) at
the DPE
Prior notification
(CED)
Release for free
circulation – CED
required
Документална
проверка на DPE на
100% от пратките.
Идентификационна
и физическа
проверки на DPI
http://www.babh.government.b
g/userfiles/files/granichni%20pu
nktove/%20%D0%B3%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF
%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1
%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%
20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B
2%D0%BD%D0%BE%D1%81%20
R884_2014.pdf

Задължително
предварително
уведомяване – CED
Documentary check
(100%) at the DPE.
Identity and physical
check at the DPI.
Prior notification –
CED
Release for free
circulation – CED
required.

Пратките гума
гуар с код КН
ex 1302 32 90,
подразделение
не ТАРИК 10 и
Последно изменен с Регламент (ЕС) № 2015/175 приложим от 19 с произход
Индия и
25.02.2015 г.
предназначени
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalза храна за
content/BG/TXT/?qid=1486456363169&uri=CELEX:02010R0258хора и
20150226
животни.
Регламент за изпълнение (ЕО) № 258/2010 за определяне на
специални условия, приложими към вноса на гума гуар с
произход или изпратена от Индия, поради риска от замърсяване
с пентахлорфенол и диоксини.

РСР<0,01
mg/kg

Документална
проверка на DPE на
100% от пратките.
Идентификационна
и физически
проверки
на ≤ 5% от
пратките.
Задължително
предварително
уведомяване – CED

Здравен
сертификат по
образец
Задължителен
(валиден 4
документ при
месеца)
освобождаване –
CED.

Commission implementing regulation (EC) № 258/2010 laying down
special conditions applicable to the import of guar gum origination in or
consigned from India due to contamination risks by pentachlorophenol
and dioxins. Last amended with Regulation (EO) № 2015/175,
applicable since 25/02/2015.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/949 на Комисията за
одобряване на пред-експортните проверки за наличие на някои
микотоксини, извършвани върху някои видове храни от някои
трети страни и за отмяна на Решение 2008/47/ЕО и Регламент
(ЕС) № 844/2011.

Аналитичен
доклад от
акредитирана
лаборатория
за анализ на
РСР в храни и
фуражи.

Guar gum
falling within
CN code ex
1302 32 90,
TARIC
subdivision 10
and 19,
originating from
India and
intended for
animal or
human
consumption.

Each
consignment
shall be
accompanied
by an
analytical
report and a
health
certificate with
validity not
exceeded 4
months.

Official control at the
DPE (documents
100%). Identity and
physical checks,
including lab.
analysis ≤ 5%)
PCP <0,01 mg/kg.

Храни от
неживотински
произход
включени в
Приложение I

Протокол за
анализ за
микотоксини
и сертификат
по образец по
Приложение

1. Документален
контрол на DPE
на пратките
придружени от
сертификат по
образец. проби за

Prior notification –
CED
Release for free
circulation – CED
required.

Приложим от 10.07.2015 г. (applicable since 10/07/2015)
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1444639334217&uri=CELEX:32015R0949

Food of nonanimal origin
Commission implementing Regulation (EU) 2015/949 approving the pre- listed in Annex I
export checks carried out on certain food by certain third countries as
regards the presence of certain mycotoxins.

Продукти
Решение 2011/884/ЕО за изпълнение на Комисията относно посочени в
спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран Приложение 1
ориз в оризови продукти с произход Китай и за отмяна на с произход
Китай
Решение 2008/289/ЕО
Последно изменен с Решение 2013/287/ЕС, прилага се от
04.07.2013 г. (Applicable since 04.07.2013)
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1444644489624&uri=CELEX:02011D088420130704
Commission implementing decision 2011/884/EU on emergency
measures regarding unauthorized genetically modified rice in rice Products
originating from
products originating from China and repealing Decision 2008/289/EC.
China listed in
Annex I

II

анализ на <1% от
пратките

Analytical
report for
mycotoxins
contamination
and certificate
according to
model set out
in Annex II
Всяка пратка
следва да бъде
придружена
от аналитичен
доклад
(Приложение
III) и здравен
сертификат по
образец
(Приложение
IV) заверен от
официален
представител
на AQSIQ.

2. Пратките НЕ
придружени от
Сертификат по
образец не попадат
в обхвата на
Регламента

В случай че
пратката не се
състои от ориз
зад.документи
могат да
бъдат
заменени от
декларация.

100% documentary check,
identity and physical
check (including
sampling)

Analytical report
for each lot and
by a health
certificate,
completed, signed
and verified by an

100% документален,
физически и
лабораторен
контрол на DPE.
Задължително
предварително
уведомяване – CED
Задължителен
документ при
освобождаване –
CED

Prior notification – CED.
Release for free
circulation – CED
required.

authorized
representative of
the AQSIQ.
In case
consignment
coming from
China isn’t
consisted of rice
the analytical
report and health
certificate
shall be replaced
by declaration.

Регламент (ЕО)№ 1635/2006 на Комисията относно условията за Продуктите и
внос на селскостопански продукти с произход от трети държави страната на
произход
след аварията в атомната електроцентрала в Чернобил.
включени в
Последно изменен с Регламент (ЕО) № 519/2013 на Комисията, Приложение I
и II.
прилага се от 11.06.2013 (applicable since 11/06/2013)
Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1444647669973&uri=CELEX:02006R163520130701
Regulation (EC) 1635/2006 on the conditions governing imports of
agricultural products originating in third countries fallowing the accident Products and
at the Chernobyl nuclear power-station
country of
origin listed in
Annex I and II.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/6 на Комисията за
налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и
храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в
ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент
№322/2014
Изменен с Регламент 2017/2058
Прилага се от 01.12.2017 година

фуражи и
храни с
произход или
изпратени от
Япония

Наличие на
сертификат за
износ на
селскостопанс
ка продукция
по образец
(Приложение
III)

Presence of
export
certificate for
agricultural
products model
set out in
Annex III.
всяка пратка
посочена в
Приложение
II се
придружава
от валидна
декларация ;
рибата и
продуктите от
риболов се

100% документален
контрол
лабораторен анализ
на база оценка на
риска
МБ за деклариране
Варна, Варна запад,
Пристанище Варна
ТМУ Бургас, МП
Пристанище Бургас
център и ТМУ
Столична
100% documentary
check, lab. checks
based on risk
analysis
100% документален
контрол на BIP or
DPE,
идентификационна
и физическа
проверка на случаен
принцип.
Лабораторен анализ
на случаен принцип
за наличие на цезий

придружават
освен от
декларация и
от доклад за
анализ

Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1515052874881&uri=CELEX:32017R2058
Commission implementing regulation (EU) 2016/6 imposing special
conditions governing the import of feed and food origination in or
consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear
power station.
Last amended with Regulation 2017/2058
applicable since 01/12/2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1515052874881&uri=CELEX:32017R2058

Feed and food
origination in or
consigned from
Japan

Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията за определяне на пластмасови
специфични условия и подробни процедури за вноса на кухненски
пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и съдове и
прибори от
меламин с произход или изпратени от Китай и Хонконг.
полиамид и
меламин
Прилага се от 01.07.2011 г.
изпратени от
Китай и
Хонконг

Declaration
according to
Annex I.
Analytical
report for fish
and fishery
products

Декларация
по
приложение I
и лабораторен
протокол за
резултатите
от анализи,
доказващи че
те не

– 134 и цезий 137
Задължително
предварително
уведомяване (най–
малко 2 дни
предварително) –
CED
Задължителен
документ при
освобождаване –
CED.
Consignments shall
be introduced into the
Union through BIP or
DPE.
Documentary checks
(100%)
Random identity and
physical checks
(including laboratory
analysis on the
presence of cesium-134
and cesium–137)
Prior notification to the
DPE at least two
working days in
advance –CED
Release for free
circulation – CED
required

100% документална
проверка на Първия
пункт на въвеждане
(FPI)
Идентификационна
и физическа
проверка на 10% от
пратките.

освобождават
формалдехид
в храни или
моделни
разтвори над
15 mg/kg

Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?qid=1444652141102&uri=CELEX:32011R0284
Commission Regulation (EU) 284/2011 laying down specific conditions
and detailed procedures for the import of polyamide and melamine plastic
kitchenware originating in or consigned from the People’s Republic of
China and Hong Kong.

Plastic
kitchenware made
of polyamide and
melamine
originating China
and Hong Kong

Applicable since 01.07.2017
Регламент за изпълнение (ЕС) №2015/943 относно спешни мерки Сушен фасул с
кодове КН
за преустановяване на вноса на сушен фасул от Нигерия
0713 35 00 и
Последно изменен с Регламент (ЕС) № 2016/874 относно спешни 0713 90 00
мерки за преустановяване на вноса на сушен фасул от Нигерия
dried beans
Приложим до 2019 година!
from Nigeria
http://eur-lex.europa.eu/legalCN07133500
content/BG/TXT/?qid=1467373343143&uri=CELEX:32016R0874
and
CN07139000
Commission implementing Regulation (EU) 2016/874 of 1 June 2016
amending Regulation (EU) 2015/943 on emergency measures suspending
imports of dried beans from Nigeria.
Last amended with Regulation (EC) №2016/874
Applicable till 2019 year!
За повече информация: www.babh.government.bg
Последно съставен: 04.01.2018 г.
Last amended 04 January 2018
МД/ГК

http://www.babh.governm
ent.bg/userfiles/files/Actu
alno/FPI_284.pdf

A model of
declaration
according to
Annex I and
laboratory
protocol

Documentary check on
FPI within 2 working
days
Identity and physical
check of 10% of the
consignments

Забранява се
вноса

Забранява се вноса

SUSPENDED

SUSPENDED

