Приложение 1
към Заповед № РД 11-2183/26.10.2018г.
на изпълнителния директор на БАБХ,
изм. със Заповед № РД 11-1170/24.06.2019 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ВПИСВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ПРОИЗВОСТВО НА БЕЛЕН СЛЪНЧОГЛЕД, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗНОС ЗА
КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕГИСТЪРА НА ГЕНЕРАЛНАТА
МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА КНР
За да бъде предложено предприятие произвеждащо белен слънчоглед за включване в
регистъра на одобрените предприятия на генералната митническа администрация на КНР
/ГМАКНР/ е необходимо:
1. Подава се заявление / по образец / до директора на съответната ОДБХ за проверка
на предприятието за одобрение и предлагане за включване в регистъра на
ГМАКНР.
2. В заявлението предприятието декларира, че е запознато с Протокола за
фитосанитарните изисквания, приложими към износа от Република България за
КНР на белено слънчогледово семе, подписан между Генералната митническа
администрация на Китайската Народна Република и Министерството на
земеделието, храните и горите на Република България, може и ще изпълнява
всички изисквания на китайската страна;
3. Към заявлението се прилагат:
3.1.Попълнен въпросник / по образец /, изискващ подробно описание на процесите
и обемите на производство на български език с официален превод на английски
език, който ще бъде предоставен на китайската страна.
3.2.Кратка презентация на предприятието на английски език / не по голяма от 15
слайда / на електронен носител.
3.3. Копия от сертификати / ако има налични такива /.
3.4. Отговори на допълнителни въпроси, изпратени от страна на КНР, които са
достъпни на интернет страницата на БАБХ /Начало/За бизнеса/Растителна
защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци/Полезна
информация за оператори, произвеждащи белен слънчоглед/. Подготвената
информация, да бъде предоставена на български език с официален превод на
английски език и на електронен носител.
4. Директорът на ОДБХ, със заповед определя комисия от инспектори по контрол
храни и фитосанитарни инспектори за извършване на проверка на предприятието,
относно спазване на изискванията, съгласно Закона за храните и Закона за защита
на растенията, възможностите на предприятието да спази изискванията на
Протокола, както и установяване на съответствие на предоставените от
предприятията отговори на допълнителните въпроси. При проверката се попълва
чек лист, който се предоставя от ЦУ на БАБХ. Проверката приключва с изготвяне
на доклад до директора на ОДБХ.

5. Директорът на ОДБХ, въз основа на доклад от комисията по т.4, с официално
писмо до Изпълнителния директор, предлага съответното предприятие да бъде
предложено на китайските власти за одобрение и вписване в регистъра на
ГМАКНР.
6. Към писмото по т. 5 се прилагат копия на всички документи и електронни
носители, предоставени от предприятието. ОДБХ предоставя цялата събрана
информация на ЦУ на БАБХ;
7. Съгласно чл. 6 от Протокола за фитосанитарните изисквания, приложими към
износа от Република България за КНР на белено слънчогледово семе, подписан
между Генералната митническа администрация на Китайската Народна Република
и Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, БАБХ
ще отправи предложение до китайските власти за включване на предприятия в
списъка на износителите.
8. Съгласно утвърдената процедура за кореспонденция с КНР, с официално писмо
БАБХ изпраща материалите на МЗХГ, от където с официално писмо те ще бъдат
изпратени чрез МВнР до китайските власти за одобрение;
9. В случай, че няма допълнителни въпроси от китайска страна към съответното
предприятие, то ще бъде вписано в списъка на одобрените такива и веднага след
това ще може да извършва износ.
10. Износ на белен слънчоглед за КНР може да се осъществява само от предприятия
които са одобрени и включени в списъка на ГМАКНР. Списъкът се публикува на
сайта на ГМА .

