
Access2Markets
Търговските споразумения на ЕС

Възползвайте се от по-ниските та-
рифи и другите предимства, които 
ви предлагат преференциалните 
търговски споразумения на ЕС!

ЕС има търговски споразумения с повече от седемдесет и пет държави по света.

Разгледайте:

• списък на споразуменията
• обзорна карта

Тези споразумения обхващат около една трета от цялата търговия на ЕС с други държави. 
Съгласно тях дружествата от ЕС и страните партньори се ползват с по-благоприятни усло-
вия от
• тези, предлагани в рамките на Световната търговска организация.

Ползите от тези споразумения включват

• по-ниски или нулеви тарифи
• по-лесни и по-бързи митнически процедури
• признаване на продуктови сертификати
• мобилност на персонала
• достъп до обществени поръчки
• по-добра защита на вашата интелектуална собственост

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/svetovna-trgovska-organizaciya
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/svetovna-trgovska-organizaciya
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159174.pdf


Какво трябва да знаете за ползите

Access2Markets
Търговските споразумения на ЕС

• вашите привилегии варират в зависимост от споразумението и зависят от 
продукта/сектора, като не всички предимства са по подразбиране — например за 
търговия със стоки трябва

 да докажете къде е произведен вашият продукт
 да попълните митническите формуляри
 да се регистрирате в системата на ЕС REX или като одобрен износител
 да сте лицензирани за предоставяне на услуги
 да имате сертификати за безопасност за вашия продукт
 да подадете заявление за защита на вашата интелектуална собственост
• възможно е все още да се сблъсквате с пречки — но търговското споразумение  

на ЕС може да улесни премахването им — кажете ни, ако смятате, че сте   
изправени пред търговска пречка при износ от ЕС.

• Дружествата или физическите лица не могат да изискват изпълнение на   
търговските споразумения в съда. ЕС и страните партньори обаче са правно   
задължени да ги прилагат. Ако не го направят, в повечето случаи другата   
страна може да задейства механизъм за уреждане на спорове.

Как Access2Markets може да ви помогне?

• Разгледайте различните видове търговски споразумения и търговски   
договорености, от които можете да се възползвате

• Разберете кои са основните градивни елементи на едно търговско    
споразумение

• Интересувате ли се от търговия с конкретна друга държава? Научете повече за  
условията, които се прилагат, в раздела Пазари и направете справка с нашите  
специализирани ръководства

• Знаете ли вече откъде искате да внасяте или закъде искате да изнасяте? Моят  
търговски помощник ще ви насочи към конкретните условия и изисквания за  вашия 
продукт.

• ROSA ще ви помогне да определите дали вашият продукт отговаря на правилата за 
произход на конкретно търговско споразумение... 

• Access2Procurement ви предоставя информация за правото ви да участвате в 
търгове за конкретни държавни поръчки.

• Все още ли не сте запознати с Access2Markets? Разгледайте нашето ръководство  
за потребителя и гледайте нашия урок.

access-to-markets 
trade.ec.europa.eu/ 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/sistema-za-registriranite-iznositeli
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/odobren-iznositel
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/prechki-pred-trgoviyata
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/trgovska-bariera
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/trgovska-bariera
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/enforcement-and-protection/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/trgovski-sporazumeniya
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/trgovski-rezhim
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/trgovski-rezhim
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/kak-da-se-chete-trgovsko-sporazumenie
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/non-eu-markets
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/predstavyane-na-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/obschestveni-porchki
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/pomosch-za-moya-trgovski-asistent
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/pomosch-za-moya-trgovski-asistent
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/videos/access2markets-presentation

