
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЪЛГАРИЯ

Основните търговски сделки на ЕС накратко
Търговските споразумения на ЕС с трети страни съдържат 
широк спектър от предимства, от които вие като българско 
МСП можете да се възползвате. Например, можете да се 
възползвате от търговските споразумения на ЕС с Канада и 
Северна Македония, които са някои от ключовите пазари на 
България

Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и 
Канада (ВИТС)
ВИТС премахна митата върху 99% от всички канадски тарифни линии и 
върху на практика български износ, включително хранителни продукти. ВИТС 
също така създава нови възможности за вас в износа на храни и напитки, 
като отваря канадския пазар на потребители с високи доходи за няколко 
от вашите износни продукти, например вина и спиртни напитки, плодове и 
зеленчуци, преработени продукти и сирена. Канада също така ще защитава 
143 географски указания на отличителни хранителни продукти от определени 
градове или региони в ЕС, като например сирене Рокфор и балсамов оцет. 
Това означава, че Канада ще защитава износа ви на традиционни български 
хранителни продукти от имитации, по същия начин, както прави ЕС.

Споразумението също така ще хармонизира правилата и разпоредбите относно 
техническите стандарти, безопасността на потребителите, опазването на 
околната среда, особено с оглед на оценките на съответствието.
Това означава, че ако вашите стоки преминават процедури за оценка на 
съответствието в България или където и да е в ЕС, няма да се налага да 
преминавате същите процедури в Канада.
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         Преглед на сектори
Производството на хранителни продукти е най-големият производствен подсектор в ЕС и с най-висок 
процент работници, наети от МСП. В световен мащаб подсекторът на ЕС за храни и напитки е много 
конкурентен в сравнение с другите световни производители на храни и също така е добре интегриран в 
глобалните вериги на стойността.

Конкретно в България МСП играят значителна роля в производството на храни. Статистиката показва, 
че:

      99,4% oот компаниите, 
    активни в сектора, са МСП, 

   До 82,4% от хората в
    сектора са наети от
    МСП, и

 МСП допринасят за около
 70% от брутната добавена
 стойност към произвежданите
 хранителни продукти
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Споразумението за стабилизиране и асоцииране със Северна 
Македония (ССА ЕС-Северна Македония) 

ССА ЕС-Северна Македония ви улеснява при износа и вноса на вашите 
стоки, като премахва митата и нетарифните бариери за повечето стоки. 
Споразумението също така предвижда безмитен достъп за определени 
стоки, например селскостопански продукти като някои видове месо, 
царевица, някои подправки и др.  Все пак остават няколко изключения при 
хранителните продукти, които са обект на намалени мита и/или тарифни 
квоти.  Например за някои хранителни продукти, като определени плодове, 
масло и др., ще можете да изнасяте безмитно само ако износът ви е в 

 Преференциални правила за износ, процедури и формалности
Преди да изнасяте или внасяте хранителните си продукти обаче трябва да се уверите, че спазвате всички 
съответни правила и процедури. За да се възползвате от предимствата на търговските споразумения на 
ЕС с други страни, е необходимо да знаете няколко ключови правила и процедури. 

рамките на определената квота за въпросната стока. 
Правилата за произход съгласно това споразумение също ви позволяват да използвате материали, 
произхождащи от Северна Македония, или от която и да е друга държава от Западните Балкани, при 
производството на вашите хранителни продукти. След това тези материали ще бъдат третирани така, 
сякаш произхождат от ЕС.
Намерете повече информация за търговските споразумения на ЕС и предимствата от тях за вашата 
компания в портала Access2Markets. 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/home
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Трябва да се погрижите: 

да имате доказателство, че вашето МСП е регистрирано в 

България или друга държава – членка на ЕС; 

 вашите продукти да са произведени от материали, изцяло   

 получени или достатъчно обработени в България или друга   

 държава – членка на ЕС;

 вашите хранителни продукти да отговарят на съответните   

 санитарни и фитосанитарни изисквания и да са преминали   

 необходимите процедури за оценка на съответствието Също   

 така се уверете, че сте получили всички съответни доказателства; 

 трябва да заявите ползите си, като получите документ за произход  

 за вашите експортни стоки. Това може да бъде под формата на   

 сертификат за произход, документ за движение или декларация  

 върху фактура. 

 Access2Markets – Вашият европейски портал за търговска информация

Порталът Access2Markets комбинира базата 
данни за достъп до пазари и бюрото за помощ на 
ЕС в областта на търговията в един инструмент 
с всичко, което трябва да знаете за митата, 
данъците, правилата и изискванията за продукти 
за всички страни от ЕС и 120 други пазари по 
света. Търсете информация продукт по продукт в 
My Trade Assistant, а инструментът за самооценка 
на правилата за произход ROSA ще ви преведе 
през простите стъпки за определяне на правилата 
за произход на вашите продукти.
Компаниите могат също така да докладват за 
търговски бариери и да бъдат в течение с всички 
актуални новини и развития на ключовите пазари 
на всичките 24 официални езика на ЕС. Можете 
също така да видите как МСП в цяла Европа 
се възползват от търговските споразумения и 
разрастват бизнеса си извън ЕС. Access2Markets 
– Вашият европейски портал за търговска 
информация.
За повече информация, моля посетете 
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/
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