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Какво представлява ROSA?

ROSA е новият инструмент за самооценка 
по отношение на правилата за произход 
в Access2Markets. Това е интерактивен 
инструмент, който ви помага да оцените 
съответствието на вашия продукт с правилата 
на търговските споразумения на ЕС.

Защо ви е необходим ROSA?

Спазването на правилата за произход е 
вашият пропуск за намалени тарифни ставки 
при търговия извън границите на ЕС.

Затова е важно да познавате правилата и да 
знаете как да ги прилагате.

ROSA ви помага да разгадаете кода!

Със световната мрежа от търговски споразумения на ЕС митата се намаляват или се премахват 
напълно. 
ROSA ви помага да определите дали вашият продукт отговаря на правилата за произход, 
включени в конкретно търговско споразумение.

За да се възползвате от по-ниски или нулеви мита, трябва да са спазени 
определени правила за произход. ROSA ви помага с няколко прости стъпки и е 
безплатен и лесен за използване!

Как функционира?

Отидете на страницата „Моят търговски 
помощник“ и въведете
• продукта
• държавата на износ

• държавата на внос
• щракнете върху „Правила за 

произход“ в менюто от лявата 
страна, за да получите резултата

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home


Access2Markets ви помага да получите информация за вноса или износа в 4 лесни 
стъпки.

Ето как
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Работете директно с доставчиците си

Можете да използвате ROSA, за да уведомите директно доставчиците си и те да 
могат
• да проверят правилата за произход
• да попълнят правилно декларацията на доставчика

Сравнете правилата на няколко пазара

Използвайте ROSA, за да сравните специфичните за продукта правила по 
различни търговски споразумения на ЕС.

Какво следва?

ROSA ще продължи да се развива, като включва повече езикови версии и търговски 
споразумения на ЕС.

Потърсете вашия продукт в „Моят 
търговски помощник“1
Използвайте инструмента ROSA, за да 
проверите дали можете да получите 
по-ниски мита за вашия продукт
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Проверете изискванията към 
продукта и условията за търговия3

4 Подгответе митническите документи

И сте готови за работа!

ROSA ви предоставя

• правилата за произход на вашия 
продукт съгласно всяко споразумение 
проверите дали вашият продукт 
отговаря на критериите за определяне 
на преференциални правила за 
произход

• обяснение на изискванията и 
условията 

      на правилата за произход

• практически примери
• поетапен списък, за да пряк достъп до 

правните текстове
• индивидуален доклад за самооценка 

въз основа на 
      на вашите отговори, който можете да                                 
      изтеглите или да отпечатате
• преглед на процедурите по правилата 

за произход
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https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/specifichni-pravila-za-produktite

