
Раздел 20 „Външноикономически отношения" . 
Отговори на Въпросник за изготвяне мнение от 

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС 

20. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 

А. Търговия с клауза за най-облагодетелствувана нация 
1. За съставяне на пълна представа за различията в режима на вноса във вашата 

страна и в ЕС, можете ли да ни предоставите: 

Отговор: 

вашите национални митнически тарифи, които са обвързани със Световната 
търговска организация (СТО) и/или се прилагат в момента; 
количествените ограничения, които вашата страна прилага към вноса от трети 

страни. 

Ако разполагате със сравнителни проучвания на вносния режим на вашата страна 

и ЕС, молим да предоставите обобщена справка с изводите от проучването. 

1. Тарифна политика 
България въведе нова митническа тарифа, основаваща се на Хармонизираната система за 

описание и класифициране на стоките на 1 юли 1992 година. Новата митническа тарифа съдържа 
97 глави, 1241 позиции на 4-то ниво, 5018 подпозиции на 6-то ниво. 

С влизането в сила на Европейското споразумение българската страна пристъпи към активен 
диалог с Г Д XXI на Европейската комисия с оглед подготовка и въвеждане на Комбинираната 
номенклатура, прилагана от Европейската общност. Новата класификация, отчитаща и последните 
изменения на Хармонизираната система, беше въведена на 01.01 . 1996 година, като българската 
страна приложи национална класификация на 9 - то т~рифно ниво с оглед отчитане на някои 
специфични особености на националната икономика. 

В резултат на предприетите реформи в търговската политика на България и превръщаното на 
митническата тарифа в основен инструмент на търговската политика, както и възприемането на 
кодиране и класифициране, основаващо се на Комбинираната номенклатура, прилагана от ЕС, 
може да се счита, че в тази област е постигнато съществено съответствие с принципите, прилагани 
от ЕС. 

Прилаганата понастоящем митническа тарифа съдържа две колони, диференциращи 
тарифното третиране по отношение вноса от страни, към които се прилага клаузата за най
облагодетелствувана нация и третирането по отношение вноса от страни, към които България 
прилага преференциален режим. Спрямо най-слабо развитите страни България прилага режим на 
безмитен внос. 

Номиналното ниво на тарифна защита по отношение вноса от доставчици, спрямо които се 
прилага клаузата за най-облагодетелствувана нация е в размер на 1 7. 70 о/о, като за 
селскостопанските стоки е 25.35 о/о, а за промишлените стоки - 16.37 о/о . Номиналното ниво на 
тарифна защита по отношение на някои основни раздели на митническата тарифа е както следва: 

- продукти на химическата промишленост (раздел VI) - 13.15 о/о; 
- текстилни материали и изделия от тях (раздел XI) - 21 .66 о/о; 
- неблагородни метали и изделия от тях (раздел XV) - 13.78 о/о. 
Тарифните ставки за промишлените стоки варират от 5 до 40 о/о. За селскостопанските стоки 

се прилагат и по-високи ставки (от 55 о/о), което понастоящем е най-високото ниво на тарифна 
защита. 

Приложение N1 съдържа Митническата тарифа на Република България, приета с Постановление 
No 237 на Министерския съвет от 12 декумври 1995 година и прилагана от 01.01.1996. 

Within the framework of its accession to the WTO Bulgaria Scheduled its concession commitments for 
trade in goods (WTO document WT/SPEC/14/Add.1 - Part I of Schedule CXXXIX of the RepuЬ/ic of 
Bulgaria). Приложение N 2 съдържа листата на България по СТО по търговия със стоки. 
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-11 . Нетарифни мерки 

11. (1) Импортно лицензиране 

Общите положения за издаване на лицензи се определят от Наредба за условията и реда за 
регистриране и разрешаване на износа и вноса на стоки /публикувана, като Приложение No9 към 
Постановление No 266 от 29.12.1995 година/. Срокът на валидност на лицензите е 45 дни от датата 
на издаването при , автоматично лицензиране и 90 дни от датата на издаването при 

ненеавтомоатично лицензиране . Обхватът на стоките, предмет на импортно лицензиране се 
определя ежегодно с нормативен акт на Министерски съвет, като лицензите се издават от МТВС на 

принципа на равнопоставеност. 

(1 .1.) Автоматично лицензиране 

България прилага автоматично лицензиране за целите на бързо набиране на информация за 
тенденциите по вноса . Импорт-лицензите се издават за един ден. За получаване на импорт- лиценз 

е необходимо заявителят да представи удостоверение за съдебна и данъчна регистрация, както и 
документация, потвърждаваща верността на данните в попълнения от заявителя формуляр на 
импорт-лиценза. 

Обхватът на стокиrе, предмет на автоматично лицензиране при внос в България за 1996 
година е определен с Постановление на Министерски съвет No 266 от 29 декември 1995 година. 
Списъкът включва: живи животни от рода на ЕРД, ДРА, свине и птици, месо, млечни 

произведения, пшеница, брашна от житни растения,семена от слънчоглед, нерафинирано и 
рафинирано слънчогледово масло, колбаси, захар, сладолед за консумация, алкохолни напитки, 
етилов алкохол, въглища и кокс, нефт, течни горива, черни и цветни метали, сплавите им и изделия 
от тях. 

(1 .2.) Неавтоматично лицензиране 
България прилага неавтоматично лицензиране за целите на защита на общественото здраве, 

морал или обществената сигурност; защита на здравето и живота на хора, животни и растения ; 
защита на изтощими природни ресурси ; защита на произведения на изкуството, произедения с 

историческа или архитектурна стойност; защита на интелектуалната, индустриалната, търговската 

собственост или във връзка с правилата по движението на злато, сребр, платина. Прилагането на 
неавтоматично лицензиране се основава на съответните разпоредби в национално законодателство 
и в изпълнение на изискванията по международни конвенции, по които България е страна. В тази 
връзка България прилага неавтоматично лицензиране при вноса на : 

- злато, сребро, платина и изделия от тях /на основание на Закона за сделките с валутни 
ценности и валутния контрол/; 

- упойващи и психотропни вещества, субстанции и контролирани химични вещества за 
тяхното производство /на основание на Конвенцията на ООН за борба срещу незаконния трафик 
на упойващи и психотропни вещества/; 

- лекарствени и диагностични форми, активни и помощни вещества за тяхното 
производство, стоматалоrични и превързочни материали /на основание на Закона за лекарствените 
средства и аптеките в хуманната медицина, а за ветеринарни цели - на основание на Закона за 

ветеринарното дело/; 
- ядрен материал, ядрени съоръжения и други източници на йонизиращи лъчения /на 

основание на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели; 

- барути, взривни и пиротехнически материали и изделия от тях с гражданско 
преднацаначение, ловно, спортно оръжие, газови и сигнални пистолети и револвери и боеприпаси 
за тях, газов спрей /на основание на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и 
боеприпасите; 

- застрашени видове от дивата фауна и флора /на основание на Вашинrтонската конвенция 
по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора/; видове, чужди за 
фауната и флората на Република България, предназначени за развъждане и отглеждане; 

- препарати за растителна защита /на основание на Закона за защита на растенията от 
болести и неприятели/; 

- игрални автомати за хазартни игри и частите за тях; 

- етилов алкохол и сложни алкохолни препарати от видовете, използавни за производство на 
напитки / на основание Наредбата за лицензиране на производителтие на вина, спирт и спиртни 
напитки и реда за търговия с вина, спирт и спиртни напитки/; 
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- азбесr, азбесrови суровини и азбесrосъдържащи материали и изделия / на основание на 
Наредба №12 на Минисrерствто на здравеопазването за санитарните правила при внос, 
производство и употреба на азбесr и азбесrосъдържащи материали и изделия; 

- тютюн и тютюневи изделия / на основание на Закона за тютюна и тютютневите изделия и 
Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изелия/; 

- природен газ - при внос по поети от Република България международни договорни 
задължения 

При неавтомати'-fното лицензиране, импорт-лицензите се издават в рамките на пет работни 
дни от датата на подаване. За издаване на лицензите не се събират такси. 

11 . (2) Квоти по вноса 

България не прилага количествени ограничения по вноса, включително и по такива 

,,чувсrвителни" за националната икономика сектори като търговията с тексrил и тексrилни изделия . 

11. (3) Забрани по вноса 

България прилага забрани по вноса на опасни вещесrва с озоноразрушаващ потенциал, на 
машини и апарати за конденциониране на въздуха, работещи с фреон 12, на хладилници, фризери 
и други съоръжения за охлаждане, съдържащи фреон 12 или фреон 11 . Мярката е въведена на 
основание на Монреалския протокол към Виенската конвенция за опазване на озоновия слой 

2. Представили ли са компетентните органи на вашата страна пред Комисията най

новите тьрговски данни, особено данните за вноса по митнически тарифи и по 
ставки? Ако отговорът е отрицателен, кога ще могат да бъдат предоставени 
данните и могат ли да бъдат представени в електронен формат? 

Отговор: 

В приложение No 3 са предсrавени данните по износа и вноса на България през 1992, 1993 и 
1994 година по тарифни позиции, с указване на съответните тарифни сrавки в зависимосr от 
произхода на вноса (m.f.n. rate/CSP rate/LDC rate) и на досrавчиците по вноса, съответно 
десrинацията по износа. Данните са налични и в електронен формат. 

Б. П референu,иални споразумения 

Отговор: 

Какви nреференu,иални споразумения е подписала вашата страна с трети страни? 
Правили ли са националните органи глобален анализ на различията между тези 
споразумения и споразуменията, които Общността евентуално е подписала със 
същите трети страни? 

При провеждане на своята търговска полиитика към трети сrрани, България отчита 
обсrоятелството, че преференциалните споразумения, сключени от ЕО са часr от 
законодателсrвото на Общността в областта на общата търговска политика. От друга сrрана, в 
процеса на подготовка за присъединяване към интензивния тип на интеграция в Общността, 
българската сrрана води политика на развитие на регионалното сътрудничесrво със своите 
търговски партньори, свързани с ЕО чрез споразумения за либерализиране на търговията . Тази 
политика се основава на разбирането, че развитието и насърчаването на външната търговия на 
България има критичен ефект върху пресrруктурирането и модернизацията на българската 
икономика, повишаване на нейната конкурентоспособносr и по този начин укрепване на 
посrиrнатото чрез икономически реформи. Посrиrането на ново поколение доrовореносrи с 
основни търговски партньори допринася за разширяване на пазарния достъп за българския износ и 
за засилване на конкурентния натиск върху българската икономика, като тези процеси 
съответсrвуват на провежданата полтика на пазарни реформи. В тази връзка България е сключила 
или е в процес на договаряне на Споразумения за свободна търговия със своите основни 
европейски търговски партньори, както следва : 

(1) Със ораните от ЕАСТ 
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Споразумение за свободна търговия със страните от ЕАСТ- подписано през м. март 1993 и 
влязло в сила на 01.07.1993. Споразумението предвижда либерализиране на търговията с 
промишлени стоки, риби и преработени селскостопански продукти, в рамките на 1 О-годишен 
преходен период, като графика на либерализация се основава на принципа на асиметрия в полза 
на България . Изграждането на зоната на свободна търговия с ЕАСТ се извършва паралелно на 
договореноститте на България с ЕС по Европейското споразумение, като българската страна следва 
да завърши процеса на либерализация на 31.12.2002 година. 

По отношение търговията със селскостопански стоки през м. март 1993 година са подписани 
и двустранни споразумения с всяка една от страните -членки на ЕАСТ, предвиждащи подобряване 
на пазарния достъп. 

Споразумението Бълrария-ЕАСТ частично постига целите на свободното движение на стоки 
и в този смисъл е подобно на Споразумението на ЕИО с ЕАСТ от 1972 година. Новото поколение 
договорености между ЕО и ЕАСТ от 1992 година за изграждането на Европейското икономическо 

пространство се отличава с много съществени разлики, доколкото предвижда забрана на мита, 
количествени ограничения и мерки с равностоен ефект по търговията с промишлени стоки,и 
обхваща също така и материята на техническите пречки в търговията, както и забрана на всички 
рестриктивни търговски практики на държавни монополи и на антидъмпингови мерки в 

двустранната търговия. В този смисъл Споразумението за Европейско икономическо простарнство 

поситrа целите на свободното движение на стоки. 
В Приложение N 4 е представено споразумението със страните от ЕАСТ. 

(2) Със страните от ЦЕФТ А 

В изпълнение на своята политика за развитие на регионалното сътрудничество в контекста на 

подготовката си за членство в ЕС, както и за практическо прилагане на договореностите по 

многостранната кумулация на преференциалния произход на стоките, постигнати на многостранна 
основа, българската страна подаде молба за членство в ЦЕФТ А на 31 май 1996. Членстовото в 
ЦЕФТ А ще бъде постигнато при наличието на няколко предварителни условия: асоциирано 
членство на България в ЕС; членство в СТО; наличието на двустранни споразумения за свободна 
търговия с отделните страни от ЦЕФТ А. 

По отношение на двустранните споразумения за свободна търговия е постигнат напредък 
както следва: 

Споразумение за свободна търговия с Чешката република - подписано на 15 декември 
1995 година и прилагано на временна основа от 01.01.1996 година до приключване на процеса по 
ратификация съгласно националните процедури на договарящите се страни. 

Споразумение за свободна търговия със Словашката република - подписано на 8 декември 
1995 година и прилагано на временна основа от 01.01 .1996 година до приключване на процеса по 
ратификация съгласно националните процедури на договарящите се страни 

Споразуменията на България с Чешката и Словашката република предвиждат по същество 
сходни принципи на изграждане на зона за свободна търговия с промишлени стоки в рамките на 
период от две години. Договарящите се страни прилагат принципа на симетрично намаляване на 

митата и пълно елиминиране на 01.01. 1998 година с изключение на няколко тарифни позиции по 
вноса на метали в България, за които българската страна ще елиминира митата в рамките на по
дълъг преходен период с оглед пълна либерализация на 01 .01 . 2000 гоидна. 

По селскостопанската търговия се предвижда взаимно предоставяне на подобрен пазарен 
достъп под формата на намалени мита в рамките на тарифни квоти . 

Основното различие на тези споразумения спрямо Европейските споразумения на ЕС с 
Чешката и Словашката република е принципа на симетрично намаляване до пълно елиминиране 
на митата и изгражадането на зоната за свободна търговия в рамките на по-кратък преходен 
период. 

В Приложение N 5 е дадено споразумението със Чешката Република. 
В Приложение N 6 е дадено споразумението със Словашката Република. 

По отношение на останалите партньори от ЦЕФТ А следва да се отбележи готовността на 
българската страна за провежадане на преговорите и започване на процеса на изграждане на зона 
за свободна търговия в кратки срокове . В тази връзка е постигнато следното: 
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- проведен е първи кръг преговори с Полша; 
- посrигната е принципна договореносr между България и Словения и има готовносr да се 

подпише споразумение до края на 1996 г. 
предсrоят преговори с Унгария . 

(3) С други сrрани, сключили Европейски споразумения за асоцииране 

С осrаналите сrрани, сключили Европейски споразумения за асоцииране е посrигнат 

напредък както следва: 

С Румъния са проведени конкретни преговори за подписване на споразумение за свободна 
търговия . Очаква се то също да бъде подписано до края на 1996 г. 
Предсrоящи са разговорите за изграждане на зона за свободна търговия с Литва, Латвия и Есrония . 

(4) С други преференциални търговски парньори на ЕО 

Турция 
Българската сrрана отчита обсrоятелството, че влезлият в сила на 01.01.1996 година Договор 

за митнически съюз на ЕС с Турция предвижда преходен период от 5 години, в рамките на който 
следва да бъде посrигнато изравняване по същесrво на търговската политика, включително по 
отношение преференциалните споразумения на ЕС с трети сrрани . От друга сrрана, в контексrа на 
своята политика за подготовка за членсrво в ЕО, България има виждане за сключване на 

споразумения с търговските партньори на Общността и последователно провежда търговска 
политика в тази посока. В тази връзка, България възнамерява да започне преговори за зона за 

свободна търговия с Турция през м. октомври, които да приключат най-късно до 01.01 .1998 
година. За оценка на влиянието на митническия съюз между ЕС и Турция върху икономиката на 

България, българската сrрана очаква техническа помощ от Европейската комисия. 

Израел 

Българската сrрана е връчила проект за Споразумение за свободна търговия . Очаква се 
насрочване на преговори. 

В. Генерална система на преференции (ГСП) (GSP) 

Оrговор: 

Прилага ли вашата страна схема за ГСП? Може ли Комисията да получи данни за 

датата на приложението на първата схема за ГСП и последващото разширяване 

или продължения, за срока, продължителността на сегашната схема и законовата 

процедура за приемане/разширяване на схемите? Какъв е стоковият обхват и 
какви nреференциални мита се прилагат? Предвижда ли се механизъм за 
прекратяване? Можете ли да предоставите списък на бенефициентите и текста на 
правилата за произход (включително кумулативност) във връзка с вноса по ГСП? 

България предосrавя преференции по вноса по смисъла на Общата схема за преференции 
от 1968 насам. Националната схема за преференции предвижда по-ниски мита ad valorem по 
вноса от сrраните-бенефициенти, като преференциалната разлика е в размер на 20 до 40 о/о 
спрямо сrавките на митата за „най-облагодетелсrвана нация" . На най-слабо развитите сrрани 
България предосrавя безмитен достъп. Преференциите се предосrавят по всички тарифни 
позиции, както за промишлените, така . и за селскосrопанските сrоки за неограничени количесrва 

по вноса в България. 

Преференциално третиране се предосrавя при едновременното спазване на следните 
изисквания: 

• сrоките да произхождат от съответната сrрана, съгласно правилата за произход по 

Приложение No.3 към ал.3 на чл. 29 от Наредбата за митнически контрол върху сrоките, пренасяни 
през държавната граница на Република България, приета с Посrановление No. 59 на Минисrерския 
съвет от 5 април 1991 г. (обн . ДВ бр. 30 от 16.04.1991 г ., изм. бр. 94 от 15.11 .1991 г. , бр. 50 от 
21 .06.1994 г, бр. 2 от 06.01.1995 г., бр. 37 от 21.04.1995 ги бр. 53 от 09.06.1995 г.); 

• сrоките да бъдат директно транспортирани до Република България . Допуска се 
транспортирането на сrоките през териториите на други сrрани, в следсrвие на 

географски, транспортни, технически или икономически причини и тяхното 
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претоварване или временно складиране на териториите на тези страни, при условие, 

че стоките през цялото време се намират под митнически контрол в страната на 

транзита и не са претърпели обработка, освен операции, целящи запазването им в 
добро състояние; 

• преференциалният произход на стоките да бъде удостоверен със сертификат за 
произход "Форма А", приет в рамките на Общата система за преференции. 

Ако някое от горепосочените изисквания не е изпълнено, стоките са облагат с общите мита. 

По отношение на страните-бенефициенти, понастоящем Република България предоставя 
тарифни преференции под формата на намалени мита по вноса от 111 страни и безмитен режим 
по вноса от 4 7 най-слабо развити страни, като списъците на бенефициентите са публикувани като 
приложения към действуващата понастоящем Митническа тарифа, приета с ПМС No 237/1995. В 
приложение към Митническата тарифа е публикуван списъка на бенефициентите, на които се 
предоставя преференциално третиране под формата на намалени мита, както и списъка на 
страните, на които България предоставя безмитен достъп. 

/Списък на бенефициентите по преференциалното третиране nog формата на 
намалени мита / 

1 . Република Албания 
2. Алжирска демократична 

и народна република 
3. Народна република Ангола 
4. Антигуа и Барбуда 
5. Антилски острови 
6. Република Аржентина 
7. Аруба 
8. Барбадос 
9. Бахрейн 
1 О . Бахамски острови 

11. Белиз 
12. Бермуда 
13. Република Боливия 
14. Бразилия 
15. Султант Бруней 
16. Буве остров 
1 7. Република Венецуела 
18. Социалистическа репуб-

лика Виетнам 

19. Република Габон 
20. Република Гана 
21. Гаяна 
22. Гваделупа 
23. Република Гватемала 
24 . Република Гвиана 
25. Гибралтар 
26. Гренада 
27. Гренландия 
28. Гаум 
29. Доминиканска република 
30. Арабска република Египет 
31. Република Еквадор 
32. Република Зимбабве 
33. Република Индия 
34. Република Индонезия 
35. Република Ирак 
36. Ислямска Република 
3 7. Хашемистко кралство Йордания 
38. Кайманови острови 
39. Република Камерун 
40. Държава Катар 

46. Република Код д'Ивоар 
4 7. Република Куба 
48. Държава Кувейт 
49. Социалистическа народна либийска арабска 
джамахирия 

50. Република Ливан 
51 . Мавриций 
5 2. Малайзия 
5 3. Малвински острови 
54. Република Малта 
55. Макао 
56. Мариански острови 
5 7. Кралство Мароко 
58. Мартиника 
59. Маршалски острови 
60. Мексикански съединени щати 
61. Микронезия 
62. Монголия 
63 . Монсерат 
64. Намибия 
65 . Науру 
66. Федерална република Нигерия 
67. Република Никарагуа 
68. Ниуе 
69. Нова Каледония 
70. Норфолк 
71. Обединени арабски емирства 
72. Султанат Оман 
73 . Остров Кук 
74. Остров Света Елена 
7 5. Остров Т ъркс и Кай кос 
76. Ислямска република Пакистан 
77. Палау 
78. Панама 
79. Папуа-Нова Гвинея 
80. Парагвай 
81. Република Перу 
82. Питкерн 
83. Пуерто Рико 
84. Реюнион 
85. Рождественски острови 
86. Салвадор 

1 
1 

1 

г 



41 . Република Кения 
42. Кокосови оорови 
43. Република Колумбия 
44. Народна република Конго 
45. Република Кооа Рика 
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87. Санта Лучия 

88. Саудитска Арабия 
89. Западна Сахара 
90. Свазиленд 
91. Сейнт Винсент и Гренадини 
92. Сейнт Криоофър и Нейвис 
93. Република Сейшелски оорови 
94. Сен Пиер и Микелон 
95. Република Сенегал 
96. Сирийска арабска република 
97. Суринам 
98. Кралово Тайланд 
99. Т ринидат и Тобаго 
100. Токелау 
101. Тонга 
102. Република Тунис 
103. Уолис и Футуна 
104. Уругвай 
105. Ферьорски оорови 
106. Фиджи 
107. Република Филипини 
108.Хондурас 

109. Република Чили 
11 О. Демократична социалиоическа република Шри 
Ланка 

111 . Ямайка 

/Списък на бенефициентите на които България преgостаВя безмитен gостъп / 

1 . Република Афганиоан 
2. Народна република 

Бангладеш 

3. Република Бенин 
4. Ботствана 
5. Бутан 
6. Буркина Фасо 
7. Република Бурунди 
8. Вануату 
9. Република Екваториална 

Гвинея 

10. Гамбия 
11 . Република Гвинея 
12. Република Гвинея Бисау 
13. Джибути 
14. Народно-демократична 

република Етиопия 
15.Заир 

16. Замбия 
17. Йеменска република 
18. Държава Камбоджа 
19. Кирибати 
20. Федерална ислямска 

република Коморски 
оорови 

21 . Република Кабо Верде 
22. Лаоска народно 

демократична република 

24. Република Либерия 
25. Мадагаскар 
26. Малави 
27. Малдивска република 
28. Република Мали 
29. Ислямска република 
Мавритания 

30. Република Мозамбик 
31 . Съюз Мианмар 
32. Кралово Непал 

33. Република Нигер 
34. Република Руанда 
35. Самоа 
36. Република Сиера Леоне 
3 7. Демократична република 

Сао Томе и Принсипи 

38. Соломонови оорови 
39. Демократична репуб
лика Сомалия 

40. Република Судан 
41 . Обединена република 
Танзания 

4 2. Република Т oro 
43. Тувалу 
44. Уганда 
45. Република Хаити 
46. Централна африканска 



2 3. Кралство Лесото 
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република 
4 7. Република Чад 

Националното законодателство не предвижда специални механизми или процедури за 

приемане, разширяване или прекратяване на преференциалните схеми. Митническата тарифа, в 
която се сьдържат предоставените преференции не е с предварително определен срок на 
действие. 

Правилата за произход, прилагани за целите на ГСП са включени в Приложение N 3 i<ъм ал. 3 
на чл. 29 от Наредбата за митнически контрол върху стоките, пренасяни през територията на 
Република България, приета с ПМС N 59/1991 r. В тях е предвидена кумулация на произхода при 
определяне на сьществената обработка. 

Правила за npouзxog на стоките 
Чл. 1. (1) За страна на произхода се счита страната, в която стоката е била произведена или е 

била подложена на сьществена преработка. 
(2) Под „сьществена преработка" се разбира всяка преработка на стоката, увеличаваща 

стойността й с повече от 50 на сто. 
Чл. 2. (1) Стоките се считат произведени в дадена страна в следните случаи: 
1 . когато напълно са произведени в страната; 
2. когато са произведени в страната с използуване на суровини, полуфабрикати или готови 

изделия, произхождащи от друга страна или от неизвестен произход, при условие, че тези стоки са 

били подложени в тази страна на сьществена преработка. 
(2) Считат се за напълно произведени в дадена страна следните стоки: 
1. полезни изкопаеми, добити на територията или в континенталния шелф на страната; 
2. растителни продукти, отглеждани в страната; 
3. живи животни, родени и отгледани в страната; 
4. продукти, получени от живи животни в страната; 
5. продукти от ловното и риболовното стопанство, произведени в страната; 
6. продукти от морския риболов и други морски продукти, добити от корабите на страната, 

а така сьщо с кораби, фрахтовани от страната; 
7. продукти, изготвени на борда на плаващите рибозаводи на страната, а така сьщо и на 

борда на плаващите рибозаводи, фрахтовани от тази страна, изключително от продуктите, 
посочени в предходната точка; 

8. сьбирани вътре в страната използувани продукти, пригодни за възстановяване на 
суровините; 

9. остатъци от шрот, получен в резултат на производствени операции, осьществени в 

страната; 

10. стоки, произведени в страната изключително от продукти, посочени в точки 1-9. 
Чл. 3. (1) Стоката се счита за подложена на съществена преработка в страната, върху която 

се разпространява преференциалният режим, ако: 
1. стоката се подлага на обработка или преработка в страната и стойността на стоките, 

произхождащи от друга страна или с неизвестен произход, не превишава 50 на сто от стойността 
на стоката, изнасяна от тази страна; 

2. стоката се подлага на обработка или преработка в няколко страни, върху които се 
разпространява преференциалният режим, и стойността на стоките, произхождащи от други 
страни или с неизвестен произход, не превишава 50 на сто от стойността на изнасяната от една от 
тези страни стока; 

3. стоката е произведена в една от страните, върху които се разпространява 

преференциалният режим, и е подложена на обработка или преработка в други такива (една или 
няколко) страни. 

(2) Посочената в точки 1 и 2 на предходната алинея стойност на стоката, произхождаща от 
други страни, се определя на базата на митническата облагаема стойност, определена в страната -
производител на изнасяната стока, за която се предоставят преференции, а стойността на стоката 
от неизвестен произход, спомената в сьщите букви, се определя равна на цената, заплатена за тази 
стока в страната - производител на изнасяната стока, която получава преференциално третиране. 

Чл. 5. (1) При покупка на стоката по време или след провеждане на изложби и панаири 
преференции се предоставят при условие, че вносителят е купил стоката във вида, в който тя е 
постъпила на изложбата или панаира, когато стоката отговаря на тези правила, не е използувана за 
други освен изложбени цели и след закриването на изложбата или панаира е под митнически 
контрол. 
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(2) Сертификатът за произход на Стоките по предходната алинея трябва .да бъде съставен по 
начина, определен в чл. 6, с посочване наименованието и продължителността на изложбеното или 
панаирното мероприятие. 

Чл. 6. (1) За удостоверяване произхода на стоката от страна, която ползва тарифни 
преференции, производителят или износителят представя сертификат за произход на стоката - по 
форма, приета в рамките на Общата система за преференции на ООН. В други случаи 
предоставянето на сертификат за произход на стоката не е необходимо . За доказване произхода 
на стоката в тези случаи е достатъчна обща декларация върху фактурата, договора или превозните 
документи от страна на износителя, производителя, доставчика или друго компетентно лице, 

удостоверяващо произхода на стоките. 

(2) В случай на доставка на стока, произведена в страна, на която се предоставят 

преференции, в сертификата за произход следва да се посочи дали преработката, както и 
стойността на стоките, произхождащи от други страни или с неизвестен произход, в процента от 

стойността на стоката, изнасяна от страната, ползуваща преференции. 
(3) В случай на възникване на съмнение относно произхода на стоките митническите или 

други компетентни органи на Република България могат да се обърнат към компетентните органи 
на други страни с молба да им бъдат съобщени допълнителни или уточняващи данни. Тарифни 
преференции за такива стоки се предоставят само след получаване на удовлетворителен отговор 
от компетентните органи на страната, за която се прилага тарифен преференциален режим . 

По търговията на България по преференциални споразумения се прилагат правила за 
произход и сертификати за произход, договорени към съответното Споразумение. По отношение 
многостранната кумулация на произхода, ЕС/ АСЦИ Е/ЕАСТ, договаряна в изпълнение на 
Стратегията за подготовка на АСЦИЕ за членство в ЕС от Европейския съвет в Есен (1994) , 
българската страна отчита правилата за преференциален произход, договорени по Протокол 4 на 
Европейското споразумение, при договаряне на двустранни преференциални споразумения със 
страни, участвуващи в многостранната кумулация . 

Г. Контрол върху износа 

Отговор: 

Прилага ли вашата страна контрол върху износа на определени стоки, особено 
стоки с двойно предназначение и въоръжения? Може ли Комисията да получи 

текста на съответните нормативни актове? 

Водена от принципната си съпричасност към целите и задачите на неразпространението и 

контрола върху въоръженията, България е заявила многократно и на различни нива готовността си 

за приемане в новосъздаващия се режим за експортен контрол - от началото на преговорите за 

формирането му след разпускането на КОКОМ през м. март 1994 година. 
В тази връзка България провежда последователна и целенасочена политика на постоянно 

усъвършенствуване на националната нормативна уредба и механизма за екпортен контрол целяща 
пълно покриване на критериите за членство, приети от съучредителите на този важен форум в 
областта на контрола над въоръженията. 

През последните няколко години бяха предприети редица стъпки в тази насока : 

В Декларация от 16 ноември 1992 година Правителството на Република България заяви своята 
привързаност към международно съгласуваните принципи и норми за контрол на 

външнотърговската дейност със стоки и технологии, контролирани от бившия КОКОМ и 
доброволните режими за неразпространение на ядрено, биологично и химическо оръжие, както и 
на ракетни технологии. Контролните списъци на тези режими са част от нормативната уредба на 
страната. 

България е страна по Конвенцията за забрана на биологическото оръжие и активно участвува в 
процеса на нейното укрепване. 

България подписа и бе една от първите страни ратифицирали Конвенцията за забрана на 
химическите оръжия. 

България решително осъжда проявите на международния тероризъм и се обявява за 
предприемане на ефективни мерки за неговото ограничаване и премахване. 
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Международното учаоие на България се изразява понаооящем в членсrво в следните 
режими на експортен контрол: 

- От октомври 1993 година - на Комитета „Zangger" на ораните на ДНЯО за контрол на 
ооки в ядрената облао; 

От 1975 година - на Групата на ораните, износителки на ядрени материали (Nuclear 
Suppliers Group) - за контрол на ооки и технологии в ядрената олао. 

България е заявила желание да учасrвува в : 
- преговорите за създаване на нова сиоема за експортен контрол на конвенционални 

оръжия и на ооки и технологии с двойна употреба - Васенаарската договореноо (Wassenaar 
Arrangement); 

- Аворалийската група (the Australian Group) за контрол на ооки и технологии с възможна 
двойна употреба при създаване на химическо, биологическо и бактериологическо оръжие1. 
създадена през 1985 година. Миниоерският съвет на Р. България направи Декларация, изразяваща 
решимоо за присъединяване към договоренооите на Аворалийската група; 

- Режима за контрол на ракетните технологии (Missile Т echnology Control Regime), създаден 
през 1987 година. 

В своята външнотърговска дейноо България се придържа към ръководните принципи и 

норми на режимите, в който членува или към които е заявила желание да се присъедини. 

Прилаганият от България контрол върху външнотърговската дейноо с оръжие и със ооки и 
технологии с възможна двойна употреба е регламентиран от следните национални законодателни 
актове: 

- Закон за контрол на външнотърговската дейноо с оръжие и със ооки и технологии с 

възможна двойна употреба от 8 ноември 1995 година (Държавен веоник бр. 102/1995). В 
приложение N 7 е предоавен текоа на Закона; 

- Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейноо с оръжие и 

със ооки и технологии с възможна двойна употреба от 6 март 1996 (Държавен веоник бр. 
21/1996). В приложение N 8 е предоавен текоа на Правилника; 

Законодателната уредба в България е в съответовие с разпоредбите на Регламент N 3381/94 
на Съвета на миниорите на ЕС от 19 декември 1994 година. Законь т за контрол на 

външнотърговската дейноо с оръжие и със ооки и технологии с възможна двойна употреба 
включва т.н. ,,всеобхватна клауза" (catch all clause), чрез която разпоредба на Закона се въвежда 
контрол (разрешителен режим ) и за ооките и технологиите с двойна употреба, не попадащи в 
контролните списъци, но имащи възможно приложение за производовото или разработването на 
оръжия за масово унощожение. Националното законодателово по този въпрос предвижда и 

ограничение в търговията с такива ооки и технологии и по отношение на орани, спрямо които СС 

на ООН е предприел мерки за помържане или възоановяване на международния мир, или 
орани, учасrвуващи във военен конфликт. 

Прилаганият от България списък за контрол на износа включва: 
- Списък на военната и специалната продукция, техническата помощ и услуги в областта на 

отбранителната промишленоо и отбраната, подлежащи на контрол при външнотърговска дейноо 
с тях /former СОСОМ Munitions List/; 

- Списък на ядреното оборудване, материали и свързаните с тях технологии с възможно 
двойно приложение в областта на ядреното оръжие /INFCIRC/Rev.1/Part.1 and Part.2, former 
СОСОМ lnternational Atomic Energy List and NSG List/; 

- Списък на международно контролирани ооки и технологии /former СОСОМ lndustrial Core 
List/; 

- Списък на ооките и технологиите с възможно приложение в областта на ракетите носители 
за химическо, биологическо и ядрено оръжие /Missile Technology Control Regime - MTCR List/; 

- Списък на химически и биологически изходни вещеова и агенти, материали, оборудване и 
технологии с възможно приложение в областта на химическото и биологическо оръжие / Australian 
Group List/. 

Националното законодателово на България в областта на експортния контрол отчита както 
критериите за членово в международно съгласуваните контролни режими, така и направените 

препоръки от чужди експерти в тази облао. 

г 
1 
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Д. Взаимно признаване на стандартизацията, изпитанията и сертификацията 

1. Прилагат ли се закони за сертификацията във вашата страна? Ако отговорът е 
положителен, може ли Комисията да получи текста на тези закони и списъка на 

стоките, които подлежат на задължителна сертификация? 

Orroвop: 

В страната няма Закон за сертификацията, но се предвижда тази дейност да се регламентира 
със Закона за стнадартизацията и оценяване на съответствието. Проектът на този закон е 
разработен и в момента се провежда вътрешната процедура на съгласуване на ведомствено 
равнище. По отношение на оценяването на съответствието по - важните посатновки в проекта са: 

- конкретизиране задълженията на производителите, вносителите и разпространителите на 

продукти относно тяхната отговорност за осигуряване безопасността на продуктите при 
допускането им на пазара; 

- регламентиране на основните положения за акредитация на изпитвателни лаборатории и 
органи по сертификация и надзор на продуктите, пуснати на пазара; 

- поставяне на условията и изискванията за сертификация, доказване и удостоверяване на 
съответствията на продукти с действащите за тях изисквания; 

- формулиране на най-важните правила за движение на продуктите на българския пазар, 
както и за износ или внос; 

- определяне отговорностите и регламентиране формите на контрола на качеството на 
продуктите; 

- общи наказателни санкции. 
До приемането на новия закон, което се очаква да стане до края на 1996 г . материята, 

свързана с удостоверяване на съответствието със стандартите и нормативните актове, ще бъде 
регламентирана с Наредба за сертификация на продукцията . Проектът на тази Наредба е готов и 
предстои внасянето му в Министерския Съвет. 

Наредбата третира главно удостоверяване на продукцията от т. нар. ,,регулирана област" и 
ще дава възможносr за признаване на чуждесrранни сертификати. Тя предвижда удосrоверяване 
на съответсrвието за три групи сrоки, подлежащи на задължителна сертификация: 

- продукти, опасни за живота и здравето на хората или засrрашаващи околната среда; 
- продукти с важно значение за вноса и износа на сrраната; 

- продукти, които съгласно законодателсrвото подлежат на задължителни изпитвания преди 

да се допусне използването им . 

Наредбата не предвижда да се удосrоверява съответствието на вносни продукти, когато 
съществува двусrранна или многосrранна договореносr. 

Предвидените с Наредбата процедури за издаване на сертификати ще бъдат публично 
обявявани и всички търговци ще имат свободен достъп до тях. Номенклатурата на продуктите, 
подлежащи на задължителна сертификация не е разработена. 

Приемането на Наредбата по сертификация води до скорошна промяна на Заповед N 
171/06.07.1995 г . , с която се осъщесrвява държавен контрол върху безопасността на сrоките от 
внос и за износ. При внос на продукти ще бъдат признавани сертификатите за произход и качесrва 
на сrоките, издадени от компетентни чуждесrранни органи, което ще елиминира опасенията на 

търговските партньори за прилагане на мерки, целящи до прикрито ограничение на търговията . 

2. На кой етап от приложението са Техническите стандарти (Директиви) на 

Общността във вашата страна? Можете ли да представите приблизителен 
календарен график за изпълнението? 

Orroвop: 

Процесът на цялосrната хармонизация на българското законодателсrво следва етапите по 
прилагането на Бялата книга. На правителствено равнище е разработен график за прилагане на 
мерките на първи и втори етап, описани в Бялата книга, и въвеждане на разпоредбите от 
съответните директиви с оглед хармонизиране на българското законодателсrво и техническите 
сrандарти. 

За посrигане хармонизиране на българското законодателство ще бъдат използвани следните 
подходи: 

- хармонизиране на техническото законодателство; 
- взаимно признаване на законно продаваните стоки; 
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- предотвратяване на нови пречки в тьрrовията; 
Предвижда се постигането на свободното движение на стоки да бъде реализирано чрез 

различни средства, описани в двата подхода, прилагани от ЕО - ,,нов подход" и „подход по 

отрасли". Понастоящем усилията на страната са насочени към изпълнение на необходимите 
условия за хармонизиране на законодателството, а именно : 

- въвеждане на изискванията на Европейските директиви в национални нормативни актове и 
постоянното им актуализиране в срокове, определени от правителствените органи; 

- сближаване на стандартизационната система на България с прилаганата в ЕО; 
- въвеждане процедурите за оценяване на съответствието съобразно изискванията на 

,,глобалния подход"; 
- създаване на система за наблюдаване на пазара в съответствие с прилаганата от ЕО. 
Създаването на нови пречки в търговията ще бъде предотвратено чрез въвеждане на 

процедурата за предоставяне на инфорамция в областта на техническите нормативни актове и 
стандартите. За изпълнение на предвидената с Директива 83/189 информационна процедура, 
Правителството определи с ПМС N 183/1995 година Комитета по стандартизация и метрология за 
Национален информационен центьр за технически нормативни актове, стандарти и процедури за 
оценяване на съответствието и му възложи съответни функции. 

Процесът на цялостната хармонизация на българското законодателство се координира от 
създадените правителствени структури по европейска интеграция с подкрепата на оказваната от 

страна на ЕО техническа помощ. 

3. Има ли вашата страна . подписани споразумения за взаимно признаване на 

стандартизацията, изпитанията и сертификацията с трети страни? Ако отговорът е 
положителен, може ли Комисията да получи текстовете на тези споразумения? 

Отговор: 

С въвеждането на новото законодателство в областта на стандартизацията и сертификацията 
ще се създадат правни предпоставки за подписване на двустранни споразумения за взаимно 

признаване на сертификати и резултати от изпитванията . 
Република България има подписано споразумение с Русия за взаимно признаване на 

резултатите от изпитванията. В приложение N 9 е предсатвен текста на Споразумението между 

Комитета по стандартизация и метрология на република България и Комитета на Руската 
Федерация по стандартизация, метрология и сертификация за признаване на резултати от 
изпитване на внасяна продукция. 

Е. Правни инструменти за защита на търговията 

АнтиgъмпингоВи и компенсационни мерки · 

1. Съществува ли във вашата страна законодателство за борба с дъмпинговия или 
субсидирания внос? Ако отговорът е положителен, моля да предоставите текста на 
закона. 

Ако в страната не съществува законодателство за борба с дъмпинrовия или субсидирания 
внос, възнамерявате ли да приемете подобни законови мерки? Ако отговорът е положителен, 
подготвя ли се в момента такъв законопроект? Възможно ли е да ни предоставите текста на 

законопроеекта? 

В отговор на запитването относно правното регулиране в България на нелоялна тьрrовска 
практика в случаите на дъмпинг или субсидиране, Постановление No 181 на Министерския съвет от 
1993 г. за защита на вътрешния пазар от внос на стоки на дъмпингави или субсидирани цени обн . , 
Дв, бр. 81 от 1993 г . ), регламентира реда и условията за въвеждане на антидъмпинrови и 
изравнителни мита. В Приложение N 10 е дадено Постановление N 181/1993. 

Във връзка със задължението на Република България за хармонизиране на вътрешното и 
законодателство с това на Европейския съюз и във връзка с присъединяването на Република 
България към СТО се подrотва проект на постановление на Министерския съвет за защита на 

вътрешния пазар от внос на дъмпинrови и субсидирани стоки, в което са заложени изискванията и 
дисциплините на Регламент No 384/96 за защита срещу дъмпинrов внос от страни нечленки на 
Европейската общност и на Споразумението на СТО по прилагането на Член VI от ГАТТ 1994. 
Проектьт на постановление регламентира както възможността за въвеждане на антидъмпинrово 
мито, в случаите на дъмпинrов внос, така и възможността за въвеждане на изравнителни мита в 

r 
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случаите на внос на субсидирани сrоки . Разпоредбите на проекта в максимална сrепен отразяват 
изискванията на Регламент No 384/96 на ЕО и на Споразумението на СТО по прилагането на Член· 
VI от ГА ТТ 1994. В Приложение N 11 е даден проекта за Посrановление за защита на вътрешния 
пазар от внос на дъмпингови и субсидирани сrоки. 

2. Какви временни или· окончателни антидъмnингови/комnенсационни мерки се 
предвиждат? Какви са процедурите и кои органи ги прилагат? Предвижда ли се 

система за съдебен надзор? 

Отговор: 

Чл. 30, ал. 1 от ПМС No 181/1993 предвижда, че на основата на данните, съдържащи се в 
заявлението относно дъмпинга или субсидирането и причинената вреда, се въвежда временно 
антидъмпингово или изравнително мито в размер, досrатъчен за предотвратяването на вредата по 

време на процедурата по разследването на дъмпинговия или субсидиран внос. Съгласно ал. 3 на 
чл. 30 от ПМС No 181/1993 г. временното антидъмпингово или изравнително мито се въвежда за 
срок до 4 месеца. този срок може да бъде продължен с още 2 месеца. 

Ако в следвие на процедурата по разследване на дъмпингов или субсидиран внос се докаже 
наличието на дъмпинг или субсидиране и на вреда, причинена от тях, се въвежда окончателно 
антидъмпингово или изравнително мито. 

С акта на Минисrерския съвет за въвеждане на митото се определят: видът и размерът на 

митото, сrоката по тарифна позиция; сrраната на произход, сrраната износителка и срокът на 
дейсrвие на въвежданите мита. 

Антидъмпинrовото или изравнителното мито се определя в размер, който не трябва да 
превишава дъмпинговата разлика или предосrавената субсидия и да изключва възможността от 
причиняването на вреди или опасносrта от причиняване на вреди. Антидъмпинговото и 

изравнителното мито може да бъде определено в размер, по-малък от размера на дъмпинговата 
разлика или предосrавената субсидия, ако при този размер се предотврати причиняването на 
вреди. 

Антидъмпингово и изравнително мито не могат да се въвеждат едновременно за една и съща 

сrока. 

Окончателните антидъмпингови или изравнителни мита се въвеждат или договореносr се 

nocrиra за срок до 5 години. В случай на преразглеждане - срокът тече от датата на влезане в сила 
на акта на Минисrерския съвет, с който въведените мита се изменят. 

В случай, че размерът на временното антидъмпингово или изравнително мито надвишава 
окончателното, разликата се възсrановява . 

Всяко физическо или юридическо лице може да отправи писмено заявление до министъра 
на търговията и външноикономическото сътрудничесrво, когато счита, че е причинена вреда или 

същесrвува опасносr да бъде причинена вреда на българското производсrво от дъмпингов или 
субсидиран внос. Заявлението е писменно и трябва да съдържа досrатъчно доказателсrва за 
наличието на дъмпинг или субсидиране, както и на причинената от тях вреда. Заявлението се 
съпровожда от сrановище на заинтересованото минисrерсrво или ведомсrво. Ако заявлението не 

отговаря на посочените изисквания, на заявителя се изпраща съобщение за корекции в 30-дневен 
срок. Заявлението може да бъде оттеглено с писмено искане на заявителя, след което процедурата 
по разследване може да бъде прекратена. 

Процедурата по разследване на дъмпингов внос или субсидиране се образува по 
предложение на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничесrво с решение на 

Минисrерския съвет. Извлечение от решението се обнародва като съобщение в "Държавен 
весrник" и съдържа: сrоката и сrраната, предмет на разследване; обобщение на получената 
информация; срока, в който заинтересованите сrрани могат да изложат писмено сrановищата си и 
могат да поискат да бъдат изслушани. 

За извършване на процедурата по разследване министърът на търговията и 
външноикономическото сътрудничесrво назначава комисия за усrановяване наличието на дъмпинг 

или субсидиране, която: събира доказателства и информация, която счита за необходима за 
провеждане на разследването; изучава и проверява данните, предосrавени от заинтересованите 

сrрани; при необходимосr провежда разследване в трета сrрана, при условие, че фирмите, 
свързани с такова разследване, са дали съгласие и правителсrвото на третата сrрана след 

официално нотифициране не е възразило. 
Въведените антидъмпингови или изравнителни мита или посrиrнатата доrовореносr могат да 

бъдат предмет на преразглеждане в срок от една година. 
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В ПМС · No 181 на Минисrерския сьвет изрично не е предвидена „процедура по 

осьществяване на сьдебен надзор". Антидъмпинговите и изравнителните мита се въвеждат с 
нормативен акт - в случая Посrановление на Минисrерския сьвет. Съгласно чл. 125 от КРБ 

Върховният админисrративен сьд е сьдебният орган, компетентен да се произнася по спорове за 
законността на актовете на Минисrерския сьвет и на минисrрите, както и на други актове, 

посочени в закона. Във връзка с действията и актовете на админисrрацията, правата на гражданите 

и юридическите лица са гарантирани от основения консrитуционен принцип, заложен в чл. 1 20 от 
КРБ е, че сьдилищата осьщесrвяват контрол за законносr на актове и действия на 

админисrративните органи и че гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички 
админисrративни актове, които ги засягат освен изрично посочените сьс закон. Законът за 
админисrративното производсrво регламентира редът и условията за обжалване на 
админисrративните актове или отказите за издаване на такива. 

3. Как на практика се изпълняват мерките? Запознати ли са митническите власrи със 

събирането на такива мита? Прилаганите мерки основават ли се на кодовете от 
Комбинираната номенклатура (КН)? 

Отговор: 

До насrоящия момент Република България не е предприемала процедури по реда на ПМС 
No 181/1993 г. , т . е. не са въвеждани антидъмпингови или изравнителни мита. Митническите 
учреждения са органите, които сьгласно Закона за митниците и Правилника за прилагане на закона 

за митниците сьбират митата, налагани във връзка с вноса и износа на сrоки. 

Защитни мерки 

4. Същесrвува ли отговорът е положителен, моля да предосrавите тексrа на закона. 

Отговор: 

Ако в сrраната не същесrвува законодателсrво за защитни мерки, предвижда ли се 

неговото въвеждане? Ако отговорът е положителен, подготвя ли се в момента 

неговото приемане? Ако това е така, можете ли да предосrавите на Европейската 

комисия тексrа на във вашата сrрана законодателсrво за защитни мерки по 

отношение на вноса? Ако законопроекта? 

Посrановление No 180 на Минисrерския сьвет от 1993 г. за предприемане на защитни 

мерки по вноса в Република България (обн., Дв, бр. 81 от 1993 r., изм . , бр. 38 от 1995 r.). В 
Приложение N 12 е дадено Посrановление N180/1993. 

Във връзка със задължението на Република България за хармонизиране на вътрешното и 
законодателсrво с това на Европейския съюз и във връзка с присъединяването на Република 
България към СТО се подrотва проект на посrановление на Минисrерския съвет за 
предприемането на защитни мерки по вноса, в което са заложени изискванията и дисциплините на 

Споразумението по защитни мерки, което е неразделна часr от Споразумението за създаване на 
СТО. В Приложение N 13 е даден проекта за Посrановление за предприемане на защитни мерки 
по вноса. 

Изготвеният проект на посrановление подробно регламентира процедурата по разследване 
на увеличения внос и условията, при които се осъщесrвява, причиняващ или засrрашаващ да 

причини вреда на българските производители. Процедурата предвижда да се направи публично 
съобщение или чрез други подходящи средсrва да се уведомят всички заинтересовани сrрани, за 
да могат сьщите да предсrавят доказателсrва и сrановища, както и да се гарантира възможността 

да се отговори на изложените от други сrрани сrановища. Предвидено е мотивираното 

заключенето на Комисията да бъде публикувано. Предвидени са отделни разпоредби, които 
предвиждат конфиденциалната информация или информацията предосrавена на конфиденциална 
основа да бъде третирана като такава в хода на разследването, като може Комисията да изисква 
предсrавянето на неконфиденциално резюме . 

В хода на разследването, за да се усrанови доколко увеличеният внос причинява или 

заплашва да причини вреда на българското производсrво, Комисията следва да анализира 
релевантните фактори - по-конкретно нивото на вноса на въпросната сrока в абсоютни и 
относителни размери, дела на вносните сrоки на месrния пазар, промяна в нивото на продажбите, 
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· производсrвото, производителносrта, натоварването на производсrвените мощности,· печалби, 
заrуби, заетосrта на работна сила. В хода на разследването следва да се установи причинно 
следствената връзка между увеличения внос и нанесената вреда на българското производство. 
Защитните мерки следва да се въвеждат само в размер, достатъчен да се предотврати или поправи 

причинената вреда. Ако защитната мярка е под формата на количесrвено ограничение, тя не 
следва да ограничава вноса под средното ниво на внос за последните три представителни години, 

за които има налична статистика. 

Проекrът регламентира и възможносrта за въвеждане на временни защитни мерки в хода на 

разследването . Временната защитна мярка не може да бъде въвеждана за срок по-дълъг от 200 
дни. Подробно е регламентиран и въпросът за въвеждане на окончателна защитна мярка, 
максималния срок на действието й, възможности за повторно въвеждане на защитна мярка по 

същия продукт и др. 

5. Какви защитни мерки се предвиждат (квоти, увеличение на митническите тарифи 
и т.н.)? Какви са процедурите и кои органи ги прилагат? Предвижда ли се система 

за съдебен надзор? 

Отговор: 

Съгласно ПМС No 180/1995 r. и по-конкретно чл.3 могат да се предприемат следните 
защитни мерки: импортни квоти, допълнително мито, въвеждане на регистрационен или 

разрешителен режим по вноса и отменяне или изменяне на разрешение за внос. 

В случаите на внос в Република България на стока в такива големи количесrва и при такива 
условия, които причиняват или създават опасност да причинят сериозна вреда на националното 

производство но подобни или свободно заменяеми стоки, българския производител на стоката 
следва да отправи заявление до министъра на търговията и външноикономическото 

сътрудничество . Със заповед на министъра на търговията и външноикономическото 

сътрудничество, към Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество е 
назначена Комисия по предприемане на защитни мерки по вноса на стоки в Република България, в 
която участват представители на компетентните министерсrва и ведомсrва - МТВС, МФ, ГУ 
„Митници", МП, МЗХП, КЗК и др. Комисията разглежда заявлението, анализира данните и приема 

мотивирано решение по подаденото заявление. Съгласно разпоредбита на ПМС No 180, 
министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество прави предложение за 

предприемане на защитни мерки след съгласуване със заинтересованите министерства и 

ведомства и уведомяване на засегнатите страни. Когато предприеманите мерки засягат широк кръг 

потребители на стоката, се взема предвид и мнението на съответните търговски и потребителски 
сдружения . В шестмесечен срок от датата на въвеждане на защитната мярка, министърът на 
търговията може да я измени, отмени или замени с друг вид мярка. Максималният срок за 

въвеждане на защитни мерки е 4 години. 
В ПМС No 180 изрично не е предвидена „процедура по осъществяване на съдебен надзор" . 

Защитните мерки се въвеждат с нормативен акт - в случая Постановление на Министерския съвет. 

Основен конституционен принцип, заложен в чл.120 от КРБ е, че съдилищата осъществяват 
контрол за законност на актове и действия на административните органи и че гражданите и 

юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат освен 
изрично посочените със закон. Законът за административното производсrво регламентира редът и 

условията за обжалване на административните актове или отказите за издаване на такива. В случая 
на въведена вече защитна мярка с Постановление на Министерския съвет, съгласно чл. 125 от КРБ 
Върховният административен съд е съдебният орган, компетентен да се произнася по спорове за 
законносrта на актовете на Министерския съвет и на министрите, както и на други актове, 

посочени в закона. 

6. Как на практика се изпълняват мерките? Митническите власти запознати ли са с 

количествените ограничения и разрешителните за внос? Коя институция отговаря 

за издаването на разрешителни за внос? 

Отговор: 

До настоящия момент Република България е предприемала защитни мерки по реда на ПМС 
No 180/1993 г. 

С акта на Министерския съвет за въвеждане на защитната мярка се определя видът й, 

стоката по тарифна позиция, съгласно Митиническата тарифа на Република България и срокът на 
действие на въвежданата мярка. 
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Когато е въведена защитна мярка под формата на допълнително мито, същото се събира от 
митническите учреждения, които са компетентните органи, съгласно Закона за митниците и 

Правилника за неговото приложение. Регистрацията или разрешаването на вноса се извършва от 
управление „Външнотьрговски режим" на Министерството на тьрговията и външноикономическото 
сътрудничество. 

Ж. Правила във връзка с откриването на филиали 

Отговор: 

Правен ли е в страната анализ на различията в третирането на трети страни по 

отношение на откриването на филиали на фирми и правата за тяхното откриване в 
Общността? Правени ли са сравнителни проучвания на третирането на филиалите 
на чуждестранни фирми на територията на страната и на третирането на 
филиалите на чуждестранни фирми на територията на Общността? Какви 
сравнения са правени във вашата страна между законите за влизането и работата 

на граждани на трети страни като "ключов персонал" и съществуващите закони в 

Общността? 

Правният режим на установяването на тьрговско присъствие на чуждестранни лица на 

територията на Република България се съдържа в Закона за стопанската дейност на 
чуждестранните лица и защита на чуждестранните инвестиции от 1992 г. Определени правни 

аспекти на осъществяване на стопанска дейност от чуждестранни лица чрез търговско 

установяване се съдържат в Конституцията на Република България, Търговският закон, Закона за 
преобразуване и приватизация .на държавни и общински предприятия, Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Закона за задълженията и договорите, Указ No 56 за стопанската 
дейност, Закона за банките и кредитното дело, Закона за сделки с валутни ценности и валутния 
контрол и др. 

Съгласно дефиницията, съдържаща се в Закона за стопанската дейност на чуждестранните 
лица и защита на чуждестранните инвестиции (ЗСД ЧЛЗЧ И), чуждестранни лица са : юридическите 
лица, регистрирани в чужбина; дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в 
чужбина и физически лица, които са чуждестранни граждани с постоянно местопребиваване в 
чужбина. 

При осъществяването на стопанска дейност, от чуждестранни лица съгласно ЗСДЧЛЗЧИ е 
гарантирано третиране еднакво на това за българските физически и юридически лица, т.е. 
национално третиране, освен ако даден закон, изрично не предвижда друго. Чл.З, ал.1 от 

ЗСДЧЛЗЧИ гласи, че чуждестранно лице може да извършва стопанска дейност в страната и да 
придобива акции или дялово участие в тьрговски дружества по реда, предвиден за българските 
граждани и юридически лица, като има равни права с тях, доколкото в закон не е предвидено 

друго. . 
Чуждестранното физическо лице следва да има разрешение за постоянно пребиваване, 

когато се регистрира като едноличен търговец, участва в кооперация, участва в събирателно 

дружество или участва като неограничено отговорен съдружник в командитно дружество или 

командитно дружество с акции. 

При осъществяването на стопанска дейност, от български дружества с чуждестранно 
участие, ЗСДЧЛЗЧИ гарантира еднакво третиране с това, приложимо спрямо дружества без 
чуждестранно участие, освен ако друго не е изрично предвидено в закон . Няма ограничения в 

случаите на чуждестранно участие върху размера на чуждестранния капитал под формата на 
максимален процент или абсолютна стойност. 

Специфичният правен режим на чуждестранните инвестиции, в сравнение с 
регламентацията на инвестициите на български лица предполага редица предимства за чуждите 
инвеститори. 

По-благоприятно е третирането на чуждестранното лице в случаите на прехвърляне на 
печалби или ликвидационни квоти. На чуждестранните инвестиции се гарантира специална правна 
защита срещу отчуждаване или експроприация и се гарантира компенсиране . 

Както е регламентирано в ЗСДЧЛЗЧИ, по отношение на чуждестранните инвестиции (с 
изключение на банковите депозити) се прилага автоматична регистрация, която служи само за 
статистически цели. 

Само в следните случаи на стопанска дейност, се изисква разрешение: 
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- за производството на оръжие, муниции и военно снаряжение; 

- извършване на банкова и застрафователна дейност и участие в банкови и застрахователни 
дружества; 

- придобиване на недвижими имоти в определени географски райони, определени от 
Министерския съвет; 

- придобиването на участие, което осигурява мнозинство при вземането на решение или 
възпрепятства вземането на решение в дружество, което извършва дейност или има имоти по 

предходните точки. 

Търговско представ,,пелство, установено он чуждестранен оператор, следва да се 

регистрира в БТПП. Няма изискване за съдебна регистрация, тъй като търговските 
представителства не са юридически лица и не могат да осъществяват стопанска дейност. 

Чуждестранните физически лица и чуждестранните лица, които не са юридически лица, съгласно 
тяхното национално законодателство, могат да регистрират клонове за осъществяване на стопанска 

дейност в съответствие с националното им законодателство. 

Какви сравнения са правени във вашата страна между законите за влизането и 

работата на граждани на трети страни като "ключов персонал" и съществуващите 
закони в Общността? 

Within the framework of its WTO membership Bulgaria undertook commitments and scheduled 
following conditions for entry and temporary stay of foreign persons (service providers ): 

А. The temporary presence (residence permit and work permit required) as intracorporate transferee, of 
natural persons in the following categories is required, provided that the service supplier is а juridical 
person and that the person concerned has been employed Ьу it·outside the RepuЬlic of Bulgaria for at 
least the year immediately preceding such movement. The number of such transferees is not to exceed 
1 О per cent of the average annuat number of the Bulgarian citizen employed Ьу the respective Bulgarian 
juridical person (where less than 100 persons are employed, the number of intracorporate transferees 
may, subject to authorization, exceed 1 О per cent): 

1. one or more (but not exceeding 1 О per cent of the total number of this category) persons working in а 
senior position working within а juridical person, who primarily direct the management of the 
estaЬlishment, receiving only general supervision or direction from the board of d irectors or stockholders 
of the business or their equivalent, including directing the estaЬlishment or а department or subdivision 
of the estaЬlishment, supervising and controlling the work of other supervisory, professional or 
managerial employees, having the authority personally to hire and fire or recommend hiring, firing or 
other personnel actions, and who do not directly perform tasks concerning the estaЬlishment; 

2. persons working within а juridical person, who possess uncommon knowledge essential to the 
estaЬlishment's service, research equipment, techniques or maлagement. ln assessing such knowledge, 
account will Ье taken not only of knowledge specific to the estaЬlishment, but also whether the person 
has а high level of qualification reffering to а type of work or trade requiring specific technical 
knowledge, including membership of an accredited profession. 

The temporary stay for the categories of natural persons specified above is limited to an initial one-year 
period that may Ье extended for up to one additional year for total term not exceeding three years. 

В. The temporary presence (а business visitor visa) is required for natural persons in the following 
categories: 

1 . Persons not residing in the territory of the RepuЬlic of Bulgaria who are representatives of а service 
provider and are seeking temporary entry for the purpose of negotiating for the sale of services or 
entering into agreements to sell services for that service provider, where those representatives will not Ье 
engaged in making direct sales to the general puЫic or in supplying services themselves; 

2. Persons working in senior positions, as defined in А.1 . above, within а juridical person, who are 
responsiЬle for setting up in the RepuЬlic of Bulgaria of а commercial presence of а service provider of а 
WTO Member when: 

- the representatives are not engaged in making direct sales or supplying services, and 
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- the service provider has its principal place of business in the territory of а WTO Member other than the 
RepuЬlic of Bulgaria and has по representative office, branch or subsidiary in the RepuЬlic of Bulgaria. · 

The temporary stay for the categories of natural persons specified in В above is limited to а three-month 
period within one calendar year. 

З. Търговия в областrа на услугите 

Отговор: 

В областrа на услугите до каква степен ангажиментите на вашата страна спрямо 
трети страни, съгласно Общото споразумение за търговията в областrа на 
услугите (ГАТС), съответствуват на тези на Общностrа и обсъжда ли се въпросът 
за необходимостrа от изравняване на ангажиментите на вашата страна и на 
Общностrа в тази насока? Може ли Комисията да получи обобщена справка за 
работата в тази област? Ако вашата страна още не се е присъединила към Г А ТС, 
обсъжда ли се този въпрос при подаването на молба за членство в СТО във връзка 
със съдържанието на графика на Общностrа, за да се избегне прекомерно 
разминаване на ангажиментите? 

Предоаавянето на услуги е търговска дейноа по смисъла на Търговския закон и поради 

това за предоаавянето на услуги се изисква търговска региарация на доаавчика като търговец по 

някоя от допуаимите търговски юридически лица. Това общо изискване за реrиариране на 
търговците се прилага на недискриминационна основа както за чуждеаранните, така и за 

българските лица. Същият недискриминационен подход се прилага при специфичните процедури 
за лицензиране, сертифициране или оправомощаване, които се изискват в някои сектори услуги, 
някои ограничения в специфични сектори услуги са въведени и се прилагат в съответавие с 
общите изключения и ограниченията с оглед сигурността, по причини свързани с платежния баланс 
и други, предвидени в Споразумението по търговията с услуги на СТО. 

В Република България няма кодификация на нормативните актове в сферата на търговията с 
услуги. Има сектори услуги, които не са изрично регулирани или уредени нормативно. 

For its WTO membership Bulgaria undertakes specific commitments in the following services sectors 
under the GA TS: 

1. BUSIN ESS SERVICES 
1 .1 . Professional Services 

1 .1 .1 . Legal Services 
Bulgaria undertakes commitments for Foreign legal consultants' advisory services on international puЬlic 
law and law of jurisdiction (home country law) where the service supplier is а qualified lawyer. No 
restrictions are applied to foreign natural and juridical persons wishing to engage in legal 
consultants' advisory services. 

1.1.2. Accounting, Auditing and Bookkeeping Services 
No specific restrictions are applied to foreign natural and juridical persons who intend to engage in 
general accounting, auditing and bookkeeping services. 
The sertification of accountants enaЬling them to effect auditing services or other services specified Ьу 
the Accountancy Law, which require special qualifications, is subject to compliance with the following 
conditions: Bulgarian citizenship, Bachelor's or higher education degree, а non-criminal certificate, and а 
five-year (or longer, depending on the type of services provided) accounting experience certificate. 

1.1.3. Architectural, Engineering and lntegrated Engineering Services 
Architectural, engineering and integrated engineering services may Ье effected Ьу any person who 
complies with the requirements for technical legitimacy (under Regulation No 6/1987 on Т echnical 
Legitimacy in Construction) or subject to accreditation under the prerequisites of respective technical 
education and professional experience. 

1.1.4. Medical, Dental and Veterinary Services 
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PuЬlic medical insurance, subsidization and compensation plans and programmes do not cover the cost 
and expenses for medical and dental services provided to Bulgarian citizens abroad, . as well as for · 
medical and dental services provided to foreign persons in the territory of the RepuЫic of Bulgaria. 
EstaЬlishment of foreign persons who wish to engage in medical and dental services is subject to 
conditions of permanent residence, official recognition of education and professional qualification, 
including requirements related to professional experience. 

1.2. Computer and Related Services 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in computer 
and computer-related services. 
However, persons who set up information systems аге to use concepts, nomenclatures and 
classifications, which are conformaЫe to those estaЬlished in the National Statistical lnstitute. 

1.3. Research and Development Services 
No restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage tn research and 
development services. 

1 .4. Other Business Services 
1.4.1.Advertising Services 
There is an explicit prohibltion on advertising of tobacco, tobacco products and alcoholic beverages. 

1.4.2.Market Research and Oppinion Polling Services 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in market 
research and oppinion polling services. 

1:4.3. Management Consulting Services 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage 1n 
management consulting services. 

1.4.4. Technical testing and Analisys Services 
No commitments are undertaken for the provision of services related to issuance of official certificates 
and similar documents. 

1.4.5. Services incidental to Agriculture, Hunting and Forestry 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in services 
incidental to agriculture, hunting and forestry. 

1.4.6. Services incidental to Fishing 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in incidental to 
fishing services. 

1.4.7. Services incidental to Mining 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in incidental to 
mining services. 

1.4.8. Services incidental to Manufacturing 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in incidental to 
manufacturing services. 

1.4.9. Maintainance and Repair of Equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport 
equipment) 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in 
maintainance and repair of equipment services. 

1.4.1 О. Building Cleaning Services 
Desinfection and extermination services are to comply with the mandatory requirements and standards 
on hygiene and sanitation rules. 

1 .4 .11 . Photographic Services 
Passport photography, photography using special reconnaissance means and aerial photography are 
subject to а special regime. Setting up of ап X-ray photo lab is under а licensing regime. 
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1.4.12. Packing Services 
Packing of ready-made medicine forms requires use of mandatory denotations and directions on 
application. Packing of foodstuffs requires use of labelling. 

2. COMMUNICATION SERVICES 

2.1. Т elecommunication Services 
The setting up and operation of national puЬlic telephone, telegraph and telex networks and of national 
television and broadcasting networks, as well as the provision of basic telecommunication services 
(voice telephone, telegraph and telex services) over the above mentioned networks are state monopoly. 
The setting up of private telecommunication networks is subject to leicensing. the services have to Ье 
provided over licensed networks or over leased lines as part of licensed networks. Licences are issued to 
the applicant personally and cannot Ье transfered to а third party. Simple resale of services is forЬidden. 
The connection to а puЬlic network is permitted according to the licence conditions for the puЬlic 
network and depending on technical possiЬilities. 
Т echnical equipment intended for direct or indirect connection to а puЬlic or private 
telecommunications network can Ье connected to а network termination if it type-approved. 
the supply of telecommunication services requires prior registration. 
2.2. Telecommunication Related Services 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage 1n 
telecommunication related services. 

3. CONSTRUCTION AND RElA ТЕО ENGINEERING SERVICES 

3.1 . Construction Work (including General Construction Work for Building, General Construction Work 
for Civil Engineering, lnstallation and AssemЬly Work) 
Construction services, excluding urban planning and development services, may Ье supplied Ьу foreign 
persons who are subcontractors to Bulgarian juridical and natural persons, exception being made for 
projects of national or regional significance, which are put up for international auctions and won Ьу а 
foreign person. , 
Construction services may Ье effected Ьу any person who complies with the requirements for technical 
legitimacy (under Regulation No 6/1987 on Т echnical Legitimacy in Construction) or subject to 
accreditation under the prerequisites of respective technical education and professional experience. 

3.2. Building Completion and Finishing Work 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in building 
completion and finishing work services. 

4. PRIVAТELY FUNDED EDUCATIONAL SERVICES 
The estaЬlishment of а private pre-primary, primary or secondary school require а licence issued Ьу the 
Minister of Education and Science. The issuance and validity of this licence is subject to the school's 
aЬiding to а programme of education which conforms to the state educational requirements. Higher 
education institutions are set up only Ьу the National AssemЫy. teaching requires а professional 
qualification. 

5. ENVIRONMENTAL SERVICES 
The supply of services relating to the collection, transportation, storage and disposal of waste and refuse 
is subject to licensing. Such services are to Ье effected on the basis of а project that is approved in 
advance. 

6. FINANCIAL SERVICES 

6.1. Life and Non-Life lnsurance Services, Reinsurance and Retrocession 
The regulation of the supply of insurance services is outdated. Most of the regulations refer to different 
types of insurance as oЬligatory acts that are to Ье executed Ьу enterprises with state participation, 
cooperatives or to insurance of natural persons as an automatic act in certain cases subject to some 
requirements (e.g., а travel ticket bought in the case of insurance against transport accidents, certain age 
limits in cases of insurance against casualties, etc.). 
At present, а Draft Law of lnsurance has been drawn up and undergoes the procedure for its adoption 
Ьу the National AssemЫy. lt stipulates, inter alia, the following: 
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- Bulgarian natшal and jшidical persons, as well as foreign persons who conduct business activity in 
Bulgaria, conclude insurance contracts only with local suppliers with respect to their activity in Bulgaria. 
lnsurance compensation resulting from these contracts shall Ье paid in Bulgaria. 
- The insurance service supplier cannot Ье set up fог the supply of both life and non-life insurance 
services. 
- Foreign persons сап supply insurance services through participation in Bulgarian insurance companies 
with по limitation on the equity participation. 
- Foreign insшance companies may supply insшance and reinsшance services through theiг · branches 
with registered office in the RepuЫic of Bulgaria after а 6-уеаг period. The estaЫishment of branches of 
foreign insшance company is subject to licensing Ьу the lnsurance Supervisory Authority. 
- lnsurance funds raised Ьу virtue of insurance contracts, as well as own capital, must Ье invested iл the 
RepuЫic of Bulgaria and may Ье transferred abroad only subject to а permission Ьу the Ministry of 
Finance. 
- Foreign suppliers cannot conclude insurance contracts with local natural and juridical persons through 
brokers. 

6.2. Banking Services 
Supply of banking and other financial services through the estaЬlishment of а commercial presence 
under the form of а financial institutionq as well as consultancy services relating to securities trading, is 
subject to the general requirements with respect to estaЫishments ог kinds of services under the Banks 
and Lending Act and th Law on Securities, Stock Exchanges and lnvestment Companies. Ву ganeral rule 
and on а non-discriminatory basis, financial institutions incorporated in the RepuЫic of Bulgaria have to 
Ье estaЬlished in certain legal forms determined Ьу the law. 
Foreign banks that аге to estaЫish in the RepuЫic of Bulgaria must Ье duly authorized under their 
national law and must not Ье prohiЬited from performing banking activities in their country of origin and 
in the countries where they operate. Unbound for caisses populaires. 
Acquisition, directly ог indirectly, of shares representing 5 per cent or higher of the voting rights of ап 
estaЫished bank is subject to an authorization Ьу the Bulgarian National Bank. 
The direct or indirect acquisition of participation in non-financial enterprise Ьу а bank of more than 1 О 
рег cent of the capital of this enterprise is subject to the approval of the Bulgarian National Bank. 
Exclusive service suppliers status may Ье granted as to deposit and money transmission services provided 
to budgetarily financed puЬlic institutions. 
Condition for permanent residence with respect to executive directors of the managing body who act оп 
behalf and for the account of а bank. 

6.3 . Other Financial Services 
The following specific limitations apply to the 11other financial services": 
lnvestment intermediaries, investment companies and stock exchanges must take the form of joint stock 
companies licensed Ьу the Securities and Stock Exchange Commission (SSEC). The grant of the relevant 
licence is related to the management and technical requirements as well as requirements related to the 
protection of investors. 
For Stock exchange JSC there аге conditions of minimum capital (BGL 100 mln.); not less than 2/3 of the 
capital distributed among financial institutions (insurance companies, financial houses, investment 
intermediaries); а 5 рег cent ceiling of the capital of the Stock Exchange for direct or indirect 
participation Ьу а shareholder. 
For investment intermedieries there is а condition for membership at the stock exchange for trading with 
securities at а stock exchange. The membership of an investment intermediary is limited to one stock 
exchange only in Bulgaria. 
The activities of а bank, insurance company ог of ап investment intermediary аге поt to Ье conducted 
Ьу an investment соmрапу. 

7.TOURISM AND TRAVEL RELA TED SERVICES 

7 .1 . Hotel and Restaurants (including Catering), and Т ravel Agencies and Т ош Operators' Services 
The suppliers аге to Ье estaЫished as companies incorporated in the RepuЫic of Bulgaria with по 
foreign equity participation ceiling. The provision of these services require licence issued Ьу the 
Committee on Т ourism. 
The number of foreign managers is not to exceed the number of the managers who are Bulgarian 
citizens, in cases where the puЬlic (state and/or municipal) share in the equity capital of а Bulgarian 
company exceeds 50 рег cent. The provision of tourist guides' services is to Ье effected through 
authorized foreign persons. 
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8. RECREA TIONAL, CUL TURAL AND SPORТING SERVICES (OTHER THAN AUDIOVISUAL SERVICES) 

8.1. Sports Event Organization and Sports Facility Operation Services 
No specific restrictions are applied to foreign legal and natural persons wishing to engage in sports -event 
organization and sports facility operation services of local character. The organization and carryilig out of 
sports events of national and international significance are exclusive right of national or international 
sports organizations. 

9. TRANSPORT SERVICES 

9.1. Maritime Transport Services and lnternal Waterways Transport 
There are no specific regulations concerningrental services of seagoing vessels with crew. Under the 
Commercial Ocean Shipping Code of 1970, the contracts on the renting of ships are subject to the law 
of state under the flag of which the ship sails (the law of lex banderae). The same refers to the relations 
between the ship owner and the crew. 
Some specific regulations concerning the crew apply in cases where the rented ships sail under the 
Bulgarian flag. the status of Bulgarian ocean- and seagoing ships or of ships under the Bulgarian flag is 
granted to those ships which are owned Ьу companies with foreign participation not exceeding 50 per 
cent of their capital or in case where such ships are leased Ьу Bulgarian juridical persons subject to 
subsequent purchase. 
The crew of Bulgarian ships must comprise Bulgarian citizens with special nautical qualifications. 
Manning with foreign citizens requires prior permission which is to Ье issued Ьу the Minister of 
Transport. 
The transportation (include. transit transportation) of waste and refuse, dangerous goods, drugs and 
simillar goods is governed Ьу special rules. The same applies also to all services relating to such 
transportation. 

9.2. Air Transport Services 

9.3. Road Transport Services 
Entry into Bulgaria and use of its road networks Ьу 9-seat (or more) buses requires а licence Ьу the 
Minister of Т ransport, the Ministry of Finance and the General Road lnspectorate. 
transportation over routes and on а time schedule, which are predetermined and fixed Ьу the state or 
municipal authorities, requires licence Ьу the Minister of Transport. 
Natural persons may supply taxi services subject to registration. 

1 О. DISTRIВUTION SERVICES (including Commission Agents' Services, Wholesale Т rade Services, 
Retailing Services and Franchising) 
Distribution services of tobacco and tobacco products; alcoholic beverages; pharmaceutical, medical 
and orthopedic goods, weapons, munitions and military equipment; precious metals, precious stones 
and articles thereof; petroleum and petroleum products are excluded. 
The specific commitments do not include wholesale and commission agents' trade services supplied at 
commodity exchange markets operated on а permanent basis. 
Where estaЬlishment is subject to economic needs test, the main criteria are: the number and the 
impact on existing stores, population density, geographic spread, impact on traffic conditions. 
Licensing for specialized wholesaling services and specialized retail sales 
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