НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВНОС И ЕТИКЕТИРАНЕ НА СТОКИ ЗА ИРАК
МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
Вносът на месо и месни продукти е възможен при благоприятна епизоотична обстановка
в Р. България.
Съгласно действащото на територията на федерален Ирак законодателство всеки
чуждестранен вносител на месо и месни продукти в страната подлежи на регистрация в
Министерството на земеделието, която важи за период от три години. Заявка за тази
регистрация може да бъде направена както от заинтересования български производител, така и
от местна иракска компания-контрагент. Основните от тях са сертификата по стандарта ISO
22000 и този, че при преработката е спазван стандарта „Халал“. Като допълнително изискване
за регистрирането на производителя е необходимо екип на Министерството на
здравеопазването да инспектира съответните животновъдни ферми и кланици в България. При
интерес от български производители за тяхната регистрация е възможно организирането на
инспекция на до три компании в рамките на едно пътуване на екипа до България.
ПТИЦИ, ПТИЧЕ МЕСО И ПРОДУКТИ
Вносът е възможен в случаите, когато не е наложена забрана. Решението за отмяна на
наложена забрана за внос, поради влошена епизоотична обстановка при птиците или
въвеждането на забрана, се обсъжда на заседание на Консултативна министерска комисия в
Ирак. Основна тежест при решенията на тази комисия са публикуваните доклади в сайта на
Световната организация по здравеопазване на животните (OIE).
МЕСО ОТ ЕПЖ (ТЕЛЕШКО) И ДПЖ (АГНЕШКО)
(Замразено)
Необходимите документи, които се предоставят на иракските търговски представители
(контрагенти) за да подадат заявление към Министерството на търговията на Автономен
иракски район Кюрдистан (АИРК) за одобрение на вноса са:
 Лиценз за внос на месо в Ирак и Автономен иракски район Кюрдистан (АИРК);
 Сертификат ISO 22000;
 Сертификат, че месото е добито и обработено по Халал.
Одобрението е с валидност 6 месеца.
Българският износител трябва да представи още:
 Сертификат за произход (задължително заверен в иракското Посолство в Р.
България);
 Ветеринарен здравен сертификат за износ издаден от съответното териториално
подразделение (ОДБХ) на Българска агенция по безопасност на храните.
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
Гореизброените правила и документи се прилагат и при износа на млечни продукти.
Единствено допълнение към тях е Сертификат, че продуктите не съдържат меламин.

 Гр. София, 1606, бул. ”Пенчо Славейков” № 15A
 +359 (0) 2 915 98 20,
+359 (0) 2 915 98 98, www.babh.government.bg

Неофициален превод!
Спецификация: ОПАКОВКА/ СЪХРАНЕНИЕ/ ЕТИКЕТИРАНЕ






Необходим е сертификат за клане по Халал.
Срок на годност - 12 месеца (доставката да е не по-късно от 45 дни от клането)
(Оставащият срок на годност към датата, при внос в територията на Ирак, трябва да е
минимум 60% от времето)
Първичната и вторичната опаковка трябва да бъдат етикетирани.
Не се приемат изтривания или видоизменяне на етикетите.

Етикетът трябва да съдържа следната информация на английски и арабски език:
o
o
o
o
o
o

(Вид на животно + вид на разфасовката)
Нетно съдържание
Име и адрес на производителя
Дата на производство: трябва да включва ден / месец / година
Лого (печат) на Halal
Срок на годност: (12 месеца от датата на клане) трябва да включва ден / месец /
година.

Иракският стандарт за качество не позволява на замразеното месо да има срок на годност
по-дълъг от 12 месеца, така че 24 месеца са абсолютно недопустими.
o Съхранение (Съхранявайте замразено при -18 градуса по Целзий)
o Държава на произход
o Трябва да бъдат изпратени снимки на етикета преди доставката.






Пакетите трябва да са добре опаковани към палета.
Всички картонени опаковки трябва да бъдат поставени върху палетите с етикети от
външната страна.
Всеки палет трябва да е обозначен с формат А4 за броя на кутиите и общото им тегло.
Максималното полезно натоварване е 40‘ футов хладилен контейнер, което се отнася
към 23 000 кг.
Устройството за измерване на температурата трябва да бъде поставено в хладилен
контейнер, като температурата се следи по време на превоза (+/- 75 дни). Моля,
използвайте SENSITECH свързан с USB връзка.

Цялото говеждо, агнешко и друго месо трябва да бъде вакуумирано, опаковано и
етикетирано. (VAC)
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