УВАЖАЕМИ ОПЕРАТОРИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БЕЛЕН СЛЪНЧОГЛЕД В СТРАНАТА,
Необходимо задължително условие, за да се изнася белен слънчоглед за КНР е
предприятието да бъде включено в списъка на одобрените предприятия за износ на
белен слънчоглед за Китай. Списъкът се публикува на сайта на Генералната
митническа администрация на КНР /ГМАКНР/.
Всички оператори произвеждащи белен слънчоглед, които желаят да изнасят
слънчоглед за Китайската Народна Република, трябва да бъдат регистрирани по Закона за
храните, Закона за защита на растенията и да спазват изискванията на общностното и
националното законодателство в областта на безопасността на храните.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗНОС НА БЕЛЕН СЛЪНЧОГЛЕД ЗА КИТАЙСКА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА
І. Изисквания, свързани с безопасността на произвеждания продукт (белен
слънчоглед):
1. Предприятията, които произвеждат белен слънчоглед трябва да са регистрирани по реда
на чл. 12 от Закона за храните.
3. На предприятието да се извършва регулярен официален контрол, съгласно оценката на
риска от страна на инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните.
4. Складовете, в които се съхранява слънчогледа трябва да са покрити и обезопасени, за да
се предотврати влизането на птици и наличие на гризачи и да се гарантира отсъствие на
насекоми, почва, плевелни семена или други растителни остатъци. Складовете трябва да
имат възможност за вентилиране с цел предпазване на слънчогледа от овлажняване и
мухъл съгласно изискването на чл. 5 от Протокола.
5. Складовите помещения, в които се съхранява слънчогледа трябва да са достатъчно
отдалечени от животновъдни обекти, с цел да се предотврати вторичното замърсяване с
екскременти от животни.
6. Съгласно изискванията на чл.21 от Закона за храните операторът трябва да има
разработена и внедрена система, осигуряваща възможност за проследяемост на всички
етапи от производство, преработка и дистрибуция на беления слънчоглед (в т.ч.
получаване, складиране на слънчогледа и система за маркиране и идентификация, като по
този начин да може да се проследи доставчика на слънчогледа). Системата за
проследяемост е обект на контрол от Българската агенция по безопасност на храните.
7. Беленият слънчоглед трябва да отговаря на изискванията на приложимото национално и
европейско законодателство в областта на безопасността на храните, както и на
националните стандарти на Китай, прилагани по отношение на качество, биотоксини,
замърсители и остатъци от пестициди, съгласно чл.15 от Протокола. Всяка партида белен
слънчоглед, която е предназначена за износ за КНР трябва да бъде анализирана за наличие
на остатъци от пестициди, тежки метали и други замърсители.
8. Предназначеният за износ белен слънчоглед трябва да бъде опакован и етикетиран в
съответствие с изискванията, които са посочени в чл. 9 от Протокола.

ІІ. Фитосанитарни изисквания при производство и износ на слънчоглед за КНР
1. Операторите, регистрирани за износ на белен слънчоглед за Китай, е необходимо
своевременно да подадат информация в отдел „Растителна защита”, към съответната
ОДБХ за площите и местонахождението на земеделски производители, които ще
произвеждат слънчоглед, предназначен за преработка и износ за Китай.
2. Земеделските производители по т. 1 ще бъдат наблюдавани от фитосанитарните
инспектори (ФСК) към ОДБХ по време на вегетацията по отношение на включените в
предварителния Протокол карантинни вредители.
3. Издаването на фитосанитарен сертификат за износ ще става след инспекция на
заготвените партиди, проверка на опаковките, ДОМ, етикетирането на опаковките и
проверка на чистотата на контейнерите и извършена фумигация.
4. Фумигационния сертификат е неразделна част от придружаващите стоката документи.

