РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието
Българска агенция по безопасност на храните
От 01.01.2019г. влизат в сила хармонизирани образци на сертификати за износ на
продукция от ЕС за Република Молдова. Сертификатите са достъпни в системата
TRACES и са по отношение износа на:










говеда за разплод;
свине за разплод;
месни консерви;
яйчни продукти;
фуражни и фуражни добавки;
готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животни произход;
месо от дивеч;
мед и пчелни продукти;
свинско месо и сурови месни заготовки.

През месец май 2020г. Комисията информира за нови 24 хармонизирани сертификата
договорени между Република Молдова и ЕС, които са на разположение в системата
TRACES.

























Коластра, продукти на основата на коластра;
Яйца за люпене от домашни птици различни от щраусови птици (HEP);
За млечни продукти за човешка консумация (HTB);
Млечни продукти за човешка консумация (HTC);
Млечни продукти за човешка консумация (RMP);
OVI-X;
Сурово мляко (RM);
Домашни птици, различни от щраусови птици, за разплод или отглеждане;
Живи двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги;
Месо от домашни птици;
Продукти от риболов;
Свине за разплод и за угояване изнасяни от ЕС за Република Молдова;
Готови хранителни продукти, съдържащи суровини от животински произход и
изнасяни от ЕС за Молдова;
Едър рогат добитък за разплод и продукция;
Ембриони от говеда;
Ембриони от еднокопитни животни;
Естествен мед и други пчелни продукти, предназначени за човешка консумация;
Месни консерви, салами и други готови за консумация месни продукти;
Месо от дивеч, месо от отглеждани във ферма зайци и сурови месни заготовки;
Свинско месо и месни заготовки;
Сперма от еднокопитни животни;
Сперма от животни от семейство Bovidae;
Фуражи и фуражни добавки от животински произход;
Яйчен прах, смес албумин и други преработени яйчни продукти от домашни
птици.
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През месец април 2022г. Комисията информира за нов хармонизиран сертификат за износ
на еднодневни пилета, различни от щраусовите (DOC) и актуализиран хармонизиран
сертификат за яйца за люпене, различни от щраусовите (HEP) от ЕС за Молдова.
Измененията са свързани с новото приложимо законодателство на ЕС. Предстои ревизия и
на останалите хармонизирани сертификати за износ за Молдова.
Сертификатите ще бъдат публикувани в TRACES NT. Предвижда се транзитен период от
три месеца, в който предишните сертификати също могат да се използват.
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