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„Сътрудничество за развитие"

Оrrовори на Въпросник за изготвяне мнение от

Европейската комисия по молбата за членство на България в ЕС

СЬTPVДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

21.
1.

Обвързана ли е вашата страна с договори за сътрудничество, търговски

споразумения или други спогодби с развиващи се страни (от Африка,
Карибския басейн и Тихоокеанския район, Латинска Америка, Азия или
Средиземноморието)?
Оrговор:

България е орана по близо 644 двусrранни спогодби, споразумения, конвенции,
протоколи и други правни актове с развиващи се орани . От тях 277 са със орани от Африка,
Карибския и Тихоокеански район (орани от АКТ) (АСР), 269 с развиващи се орани от Азия, 57
с латиноамерикански орани и

71

със средиземноморските орани .

България е сключила двуоранни спогодби в следните облаои :
1.За икономическо, промишлено и научно-техническо сътрудничество: общо
от тях:

със орани от АСР
със орани то Азия

- 32
- 34

със орани от Латинска Америка
със Средиземноморски орани

-8
- 12

2.За търговия, оокообмен и плащания, базирани на НОН (MFN): общо 77
от тях:

със орани от АСР
със орани от Азия

- 34
- 25

със орани от Латинска Америка
със Средиземноморски орани

3 . Консулски, визови: общо

- 12
-6
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от тях:

със орани от АСР
със орани от Азия

- 12
- 15

със орани от Латинска Америка

със Средиземноморски орани

-9
5

4.За културно (и научно) сътрудничество: общо 83
от тях:

със орани от АСР
със орани от Азия

- 39
- 24

със орани от Латинска Америка
със Средиземноморски орани

- 11
-9

5.За търговско (морско) корабоплаване: общо
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от тях :

с ъс орани от АСР

със орани от Азия

-9
-8

със орани от Латинска Америка
със Средиземноморски орани

-3
-3

6. За въздушни (граждански) съобщения (превози, транспорт): общо 48
от тях:

със орани от АСР
със орани от Азия

- 20
- 22

86

2

сьс сrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

- ---6

7. За сьтрудничество в областта на здравеопазването и медицинското обслужване : общо 16
от тях:

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани от Азия

1
-9

сьс сrрани от Латинска Америка

сьсСредиземноморски сrрани

-1
-5

В.За ветеринарно-санитарна и за расrителна защита: общо 20
от тях:

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани от Азия

-5
- 1О

сьс сrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

-1
-4

9.За сьтрудничество в областта на земеделието: общо 18
от тях:

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани от Азия

- 13
-1

сьс сrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

-1
-3

10.За сьтрудничество в областта на пощите и далекосьобщенията : общо 8
от тях :

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани от Азия

-2
-6

1 1 .За сьтрудничество в областта на туризма: общо 14
от тях:

сьс сrрани от АСР

сьс сrрани от Азия

-7
-2

сьс сrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

12 . Кредитни спогодби: общо

-1
-4

56

от тях:

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани отАзия

- 30
- 20

сьссrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

13.

-3
-3

За взаимно признаване на звания , дипломи и научни сrепени: общо
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от тях :

сьс сrрани от АСР
сьс сrрани от Азия

- 15
- 1О

сьс сrрани от Латинска Америка

сьс Средиземноморски сrрани

-2
-4

Република България не е сrрана по многосrранни споразумения с развиващи се сrрани
или техни интеrрационни групировки .

2.

Прилага ли вашата страна политика на nреференциална тьрговия (независимо
от горепосочените споразумения) по отношение на определени развиващи се

страни? Ако отговорът е положителен, в какви форми и при какви условия се
прилага тази политика?

Оrговор:

България предосrавя преференции по вноса по смисьла на Общата схема за
префе ренции от 1968. Националната схема за преференции предвижда по-ниски мита ad
valorem по вноса от сrраните-бенефициенти, като преференциалната разлика е в размер на 20

3

до 40% спрямо сrавките на митата за „най-облагодетелствана 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
количества по вноса в България .

Националното законодателсrво не предвижда специални механизми или процедури за

приемане, разширяване или прекратяване на преференциалните схеми. Митническата тарифа,

в която се съдържат предосrавените преференции не е с предварително определен срок на
дейсrвие.

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 r. (обн. ДВ бр. 30 от 16.04 .1991 r., изм . бр. 94 от

15.11.1991 r., бр. 50 от 21.06.1994 r, бр. 2 от 06.01 .1995 r., бр. 37 от 21.04.1995 r и бр. 53 от
09.06.1995 r.);
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
складиране

на териториите

икономически

на тези

сrрани,

причини и тяхното
при условие,

че

претоварване

сrоките

през

или

цялото

временно
време

се

намират под митнически контрол в сrраната на транзита и не са претърпели обработка, освен
операции, целящи запазването им в добро съсrояние;

преференциалният произход на сrоките да бъде удосrоверен със · сертификат за
произход „Форма А", приет в рамките на Общата сисrема за преференции.
Ако някое от горепосочените изисквания не е изпълнено, сrо ките са облагат с общите мита.

•

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

1. Република Албания
2. Алжирска демократична
3. Народна република Ангола
4. Антиrуа и Барбуда
5. Антилски острови
6. Република Аржентина
7. Аруба
8. Барбадос
9. Бахрейн
1О. Бахамски острови
11 . Белиз
12. Бермуда
13. Република Боливия
14. Бразилия
15. Султант Бруней
16. Буве остров
17. Република Венецуела
18. Социалистическа

република 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 И рак
36. Ислямска Република
37. Хашемистко кралство
Йордания
38. Кайманови острови
39. Република Камерун
40. Държава Катар

nog формата на

/

41 . Република Кения
42. Кокосови острови
43. Република Колумбия
44. Народна република Конго
45. Република Коста Рика
46. Република Код д'Ивоар
47. Република Куба
48. Държава Кувейт
49. Социалистическа народна
либийска арабска
джамахирия

50. Република Ливан
51. Мавриций
52. Малайзия
53. Малвински острови
54 . Република Малта
55. Макао
56. Мариански острови
57. Кралство Мароко
58. Мартиника
59. Маршалски острови
60. Мексикански съединени
61 . Микронезия
62. Монголия
63. Монсерат
64. Намибия
65. Науру
66. Федерална република
67. Република Никараrуа
68. Ниуе
69. Нова Каледония
70. Норфолк
71. Обединени арабски
72. Султанат Оман
73. Остров Кук
74. Остров Света Елена
75. Остров Търкс и Кай кос
76. Ислямска република
77. Палау
78. Панама
79. Папуа-Нова Гвинея
80. Параmай

81. Република Перу
82. Питкерн
83. Пуерто Рико
84. Реюнион
85. Рождественски острови
86. Салвадор
87. Санта Лучия
88. Саудитска Арабия
89. Западна Сахара
90. Свазиленд
91 .
Сейнт
Винсент

и

Гренадини

92.

Сейнт

Кристофър

и

Нейвис

93.

Република

Сейшелски

острови

94 . Сен Пиер и Микелон
95. Република Сенегал
96.
Сирийска
арабска
република
97.Суринам

98. Кралство Тайланд
99. Т ринидат и Тобаго
100. Токелау
101. Тонга
102. Република Тунис
103. Уолис и Футуна
104. Уругвай
105. Ферьорски острови
106. Фиджи
107. Република Филипини
108.Хондурас

109. Република Чили
11 О .Демократична
социалистическа

република Шри Ланка

111 . Ямайка
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/Списък на бенефициентите на които България преgостаВя безмитен gостъп

1.
2.

Република Афганисrан
Народна република
Бангладеш

Федерална ислямска
република Коморски

3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

Република Бенин

осrрови

Ботсrвана

19.
20.
21 .

Кирибати

Република Кабо Верде

36. Република Сиера Леоне
37. Демократична република
Сао Томе и Принсипи

38.
39.

Бутан

Буркина Фасо

Република Бурунди
Вануату

Република Екваториална
Гамбия
Република Гвинея
Република Гвинея Бисау

13. Джибути
14. Народно-демократична
15 . Заир

16. Замбия
17. Йеменска република
18. Държава Камбоджа

Соломонови осrрови

Демократична репуб
лика Сомалия

22. Лаоска народно
23. Кралство Лесото
24. Република Либерия
25. Мадагаскар
26.Малави

10.
11.
12.

/

27. Малдивска република
28. Република Мали
29. Ислямска република
30. Република Мозамбик
31 . Съюз Мианмар
32. Кралство Непал
33. Република Нигер
34. Република Руанда
35. Самоа

40. Република Судан
41 . Обединена република
Танзания

42. Република Того
43. Тувалу
44. Уганда
45. Република Хаити
46. Централна африканска
47.

република
Република Чад
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З.

Разполага · ли вашата сrрана с бюджет за подпомагане на развиващите се
сrрани? Какъв е размерът на този бюджет и как се разпределя?

Оrговор:

След началото на прехода за трансформиране на българската икономика на пазарни
принципи, в бюджета на страната не се предвиждат специални бюджетни линии за
подпомагане на развиващите се страни. Трудностите, които изпитва страната в преходния

период, високата социална цена и усилията да се съкрати бюджетния дефицит предполагат
едно много голямо усилие за предварително определяне в бюджета на финансови средства
за

подпомагане на развиващите се страни. Въпреки това, България винаги се е отзовавала на

апелите

на

развиващите

международната· общност
страни,

включително

и

е

участвувавала

предоставяне

на

в

акции

хуманитарна

за

подпомагане

помощ.

Решение

на

за
участието на България в отговор на обръщения на международната общност се взема с
Постановление на Правителството.

и

