
Преди да започнете - оценете готовността за износ на вашето дружество

Намерете пазар и купувач

Проверете условията за износ в ЕС и изискванията за внос на вашия целеви пазар

• Изберете вашия нов експортен пазар.
• Направете оценка на бизнес потенциала и на конкурентоспособността на вашия продукт.
• Включете в изчисленията на цените експортни разходи, като тарифи, транспортни разходи, разходи за 

агенти и др.
• Набележете потенциалните купувачи.
• Определете агенция/институция/партньор за подкрепа по отношение на формалностите, свързани с про-

цедурите по износа. Например 
за подготвяне на договорите, за определяне на условията за плащане, за проверка на кредитоспособнос-
тта на купувача и дали има някакви
ограничения на паричните преводи в държавата на внос.

• Внимателно определете и разпределете отговорностите между продавача/износителя и купувача/вноси-
теля, така че да се поемат само тези, които наистина могат да бъдат изпълнени.
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Access2Markets
Износ на продукт

• Проучете правните изисквания за експортна дейност.
• Вземете регистрационен и идентификационен номер на икономически оператор (EORI) (кандидатствайте 

на достатъчно ранен етап).
• Ако ЕС има търговско споразумение с държавата, за която искате да изнасяте, проверете редовните и 

преференциалните мита,
за да определите преференциалния марж. В зависимост от случая преценете дали продуктът ви отговаря 
на съответните правила
за произход и определете приложимата (преференциална) тарифна ставка.

• Кандидатствайте за разрешение да станете одобрен износител или се регистрирайте в системата REX, 
ако искате да изнасяте за държава, с която ЕС има търговско споразумение, и искате да се възползвате от 

• преференциални тарифи.
Проверете дали в ЕС се прилагат някакви ограничения или забрани за износа до целевата държава или 
за износа на вашия продукт.

• Проучете кои данъци и допълнителни мита се прилагат на вашия експортен пазар.
• Проверете дали за вашия продукт могат да се прилагат потенциални мерки за търговска защита.
• Помислете дали трябва да получите данъчен номер, за да продавате продукта си на вашия експортен 

пазар (ако продавате директно на потребителите).
• Установете кои са приложимите изисквания — здравни, свързани с безопасността и технически —  на 

вашия експортен пазар.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content/rkovodstvo-za-iznos-na-stoki#step0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/iznositel
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/vnositel
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/vnositel
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/iznositel
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/sistema-za-registriranite-iznositeli
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/tariff
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/doplnitelno-mito


Access2Markets
Износ на продукт

Страницата „Моят търговски помощник“ на Access2Markets ви помага да подобрите 
показателите си за износ и внос.

Потърсете търговска информация за 
продукта си в три лесни стъпки:

Определете критериите си за търсене

Стартирайте търсенето

Разгледайте резултатите относно 
тарифите, правилата за произход, 
търговските потоци и много други.

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

Подгответе продажбата и организирайте транспорта

• Подгответе и подпишете договора с купувача, като включите споразумение за разпределянето на 
отговорността и за организирането на

• транспортния процес. 
• Помислете за експортна застраховка.
• Определете институциите, които могат да ви помогнат да организирате процес по износ, и 

възможните програми за подкрепа на износа (ако е необходимо).

Подгответе документите за митническо оформяне в ЕС

• Попълнете и подайте декларацията за износ. 
• Набележете всички допълнителни документи, които може да се изискват, и планирайте възможността 

митническите органи 
да изискват допълнителна документация или да извършват физически проверки.

• Представете вашите стоки за износ в митническото учреждение на износ и митническото учреждение на 
напускане.

Подгответе документите за митническо оформяне на вашия експортен пазар
• Съгласувайте с вашия купувач какви документи се изискват от компетентните органи в държавата на

местоназначение.
• Уточнете с купувача кой кои документи ще представи, кой отговаря за оформянето на вноса и кой 

заплаща митническите такси, данъците и допълнителните мита. Поемайте само отговорности, които 
можете да изпълните.
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• Направете оценка на процеса на сертифициране и на документацията, изисквана в държавата на место-
назначение (включително проверка на
необходимите лаборатории за тестовете и сертификатите).

• Проверете правилата за опаковане и етикетиране на експортния пазар.
• Проверете дали е необходимо да защитите интелектуалната собственост на вашия продукт на експортния 

пазар.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/stoki-0
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/glossary/doplnitelno-mito

