
Към момента ЕС има сключени преференциални търговски договорености със 

следните страни и региони: 

Споразумения за свободна търговия (ССТ) от ново поколение 

Партньор Дата, от която се прилага 

ССТ между ЕС и Южна Корея Временно прилагане от 1 юли 2011 г., в 

сила от 13 декември 2015 г. 

ССТ между ЕС и Колумбия, Перу и 

Еквадор 

Временно прилагане от 1 март 2013 г. 

за Перу, от 1 август 2013 г. за Колумбия 

и от 1 януари 2017 г. за Еквадор. 

Споразумение за асоцииране между ЕС 

и Централна Америка  

Временно прилагане на търговския 

стълб от 1 август 2013 г. за Хондурас, 

Никарагуа и Панама от 1 октомври 

2013 г. за Коста Рика и Ел Салвадор, от 

1 декември 2013 г. – за Гватемала. 

Всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение Канада — Европейски 

съюз (ВИТС) 

Временно прилагане от 21 септември 

2017 г. на някои от разпоредбите. 

Всички останали разпоредби, по-

специално тези свързани със защита на 

инвестициите, уреждането на спорове 

между инвеститор и държава и 

разпоредби по отношение на защитата 

на интелектуалната собственост, 

заетостта и опазването на околната 

среда попадат под национална 

компетентност на държавите членки на 

ЕС и ще бъдат приложени от момента на 

влизане в сила на споразумението (т.е. 

след ратификация от всички 

национални парламенти). 

 

Споразумение за икономическо 

партньорство (СИП) между ЕС и Япония 

В сила от 1 февруари 2019г. 

 

Задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия (ЗВЗСТ) 

ЕС — Грузия  Временно прилагане от 1 септември 

2014 г., в сила от 1 юли 2016 г. 

ЕС — Молдова Временно прилагане от 1 септември 

2014 г., в сила от 1 юли 2016 г. 

ЕС — Украйна Временно прилагане на някои от 

договореностите: от 1 ноември 

2014 г./1 януари 2016 г.; в сила от 1 

септември 2017 г. 

ССТ от първо поколение 

Партньор Дата, от която се прилага  

Митнически съюз между ЕС и Турция Споразумение за асоцииране, 

подписано на 12 септември 1963 г., в 

сила от 1 декември 1964 г.; крайната 

фаза на митническия съюз е завършена 

на 1 януари 1996 г. 

ЕС — Швейцария 1972 г. 

ЕС — Норвегия 1 юли 1973 г. 

ЕС — Израел 1 януари 1996 г. 

ЕС — Йордания 1 май 2002 г. 



ЕС — Палестина1 1 юли 1997 г. 

ЕС — Тунис 1 март 1998 г. 

ЕС — Мароко 18 март 2000 г. 

ЕС — Ливан 1 март 2003 г. 

ЕС — Египет 21 декември 2003 г. 

ЕС — Алжир 1 септември 2005 г. 

Глобално споразумение между ЕС и 

Мексико 

ССТ по отношение на стоките се 

прилага от 1 юли 2000 г. ССТ по 

отношение на услугите се прилага от 1 

март 2001 г. 

Споразумение за асоцииране между ЕС 

и Чили 

1 февруари 2003 г. 

ССА между ЕС и бивша югославска 

република Македония2 

Временно споразумение относно 

търговията: 1 юни 2001 г. 

ССА между ЕС и Албания Временно споразумение относно 

търговията: 1 декември 2006 г. 

ССА между ЕС и Черна гора Временно споразумение относно 

търговията: 1 януари 2008 г. 

ССА между ЕС и Сърбия Временно споразумение относно 

търговията за Сърбия: 1 февруари 

2009 г. за ЕС: 8 декември 2009 г. 

ССА между ЕС и Босна и Херцеговина Временно споразумение относно 

търговията: 1 юли 2008 г.  

ССА между ЕС и Косово3 1 април 2016 г. 

 

Споразумения за икономическо партньорство (СИП) 

Партньор Дата, от която се прилага  

ЕС — Тихоокеански регион 28 юли 2014 г.: Фиджи; 20 декември 

2009 г.:  Папуа-Нова Гвинея. 

ЕС — КАРИФОРУМ 29 декември 2008 г.: Антигуа и 

Барбуда, Белиз, Бахамски острови, 

Барбадос, Доминика, Доминиканска 

република, Гренада, Гвиана, Ямайка, 

Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт 

Винсент и Гренадини, Суринам и 

Тринидад и Тобаго. 

ЕС — под-регион на държавите от 

Източна и Южна Африка (ИЮА) 

14 май 2012 г.: Мадагаскар, Мавриций, 

Сейшелските острови и Зимбабве. 

СИП между ЕС и Централна Африка 4 август 2014 г.: Камерун 

СИП между ЕС и ЮАОР 

(Южноафриканска общност за 

развитие) 

10 октомври 2016 г.: Ботсуана, Лесото, 

Намибия, Южна Африка и Свазиленд; 4 

февруари 2018 г.: Мозамбик.  

Временно СИП между ЕС и Гана 15 декември 2016 г. 

Временно СИП между ЕС и Кот д'Ивоар 3 септември 2016 г. 

 

Преференциални търговски споразумения в процес на договаряне: 

                                                 
1  Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга 

индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос. 
2 Споразумение за стабилизиране и асоцииране 
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 

1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна на Косово. 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

САЩ Водените от юни 2013 г. до юни 2016 г. 

преговори за споразумение за 

Трансатлантическо търговско и 

икономическо партньорство (ТТИП) са 

преустановени. . 

На 15 април 2019 г. Съветът на ЕС прие 

мандати за водене на преговори със САЩ по 

Споразумение за либерализиране на 

търговията с промишлени продукти и по 

Споразумение за оценяване на 

съответствието.  

В съответствие с мандата за преговори по 

Споразумение за оценяване на 

съответствието, ЕК проведе няколко кръга 

преговори с американската страна. През 

октомври и декември 2019г. ЕС и САЩ  

представиха свои проекти на текст на 

споразумение, в които има съществени 

различия.  

Все още не са започнали преговорите за 

премахване на митата по вноса на 

промишлени продукти. 

По-нататъшните стъпки 

трябва да бъдат определени. 

Китай 

(инвестиции) 

Преговорите за сключване на Всеобхватно 

споразумение за инвестициите между ЕС и 

Китай стартират на срещата  на високо 

равнище ЕС–Китай  на 21 ноември 2013 г. в 

Пекин. Целта на споразумението е да 

премахне пречките за пазарния достъп на 

инвестициите и да осигури по-висока защита 

на инвеститорите и инвестициите.  

Споразумението ще замени съществуващите 

26 индивидуални двустранни инвестиционни 

договорености между 27 държави-членки на 

ЕС и Китай. 

Проведени са 27 кръга преговори, 

последният от които в периода 3-6 март 

2020г. чрез видеоконферентна връзка. 

Отделни преговори се водят за надграждане 

на Споразумението за търговия и 

икономическо сътрудничество  между Китай 

и ЕС от 1985 г. Преговорите започват през 

2007 г., но са прекъснати през 2011 г., 

поради разминавания на мандатите и 

очакванията на страните. 

28-ят кръг преговори е 

планиран да се проведе в 

периода 20-24 април 2020 г. 

Асоциацият

а на 

страните от 

Югоизточна 

Азия -

(АСЕАН) 

Преговорите за регионалното групиране на 7 

страни членки на АСЕАН са стартирали през 

юли 2007 г. През март 2009 г. на заседание 

на Съвместния комитет е постигнато решение 

за прекъсване на преговорите регион към 

регион.  На 22 декември 2009 г. Съветът 

изрази съгласие с подхода за започване на 

двустранни преговори с отделни държави 

членки на АСЕАН, на базата на 

оправомощаването и указанията за водене 

на преговори от 2007 г., като едновременно 

с това се запази стратегическата цел за 

междурегионално споразумение.  

Не е определена дата за  

следващ кръг преговори. 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

През март 2017 г. бе взето решение да бъде 

изработено бъдещото споразумение между 

ЕС-АСЕАН - регион към регион, a за 

напредъка бе докладвано на срещата на 

търговските министри на страните членки на 

ЕС и АСЕАН през 2018 г. под 

председателството на Сингапур. 

През март 2018 г. в Сингапур се реши да 

бъдат продължени усилията за разработване 

на бъдещата рамка за сключване на 

споразумение ЕС-АСЕАН, включително чрез 

продължаване на вътрешните консултации и 

ангажираност на експертно ниво. 

Сингапур Търговските и инвестиционни преговори със 

Сингапур стартираха през 2010 г. и 

приключиха през 2012 г., с изключение на 

разпоредби относно защитата на 

инвестициите, които бяха финализирани 

през 2014 г. и впоследствие изменени през 

2017 г., за да бъдат приведени в 

съответствие с новия подход на ЕС за 

защита на инвестициите и разрешаването 

на спорове. 

На 24 септември 2015 г. ЕК отправи искане 

към Съда на ЕС за становище по отношение 

на разпределението на компетентностите 

между държавите членки на ЕС и ЕК, като 

поиска тълкуване на въпроса дали ЕС 

притежава компетентност да бъде сам страна 

по споразумението, без държавите членки. 

Съдът на ЕС се произнесе в на 16 май 2017 г. 

(становище 2/15), като в решението се 

посочва, че ССТ между ЕС и Сингапур е от 

смесена компетентност основно заради 

портфейлните инвестиции и защитата на 

инвестициите. 

Споразумението бе разделено на две 

самостоятелни споразумения – 

Споразумение за свободна търговия (ССТ) и 

Споразумение за защита на инвестициите 

(СЗИ), първото от които е от компетентност 

на ЕС, а второто е от смесена компетентност 

– на ЕС и на неговите ДЧ. Двете 

споразумения са подписани на 19 октомври 

2018 г. и  

и получиха съгласието от ЕП на 13 

февруари 2019 г. 

След полученото съгласие на 

ЕП, ССТ трябва да влезе в 

сила, след като Сингапур 

приключи своите вътрешна 

процедури и двете страни 

изпълняват окончателните 

формалности. 

 

СЗИ следва допълнително да 

бъде ратифицирано от всички 

държави-членки на ЕС 

съгласно техните собствени 

национални процедури, за да 

може да влезе в сила. 

Малайзия Преговорите стартират паралелно с тези за 

сключване на Споразумение за партньорство 

и сътрудничество през октомври 2010 г. и до 

момента са проведени 7 кръга преговори. 

Към настоящия момент не са постигнати 

съществени договорености и напредък в 

процеса. По време на посещението в региона 

през м. април 2015 г. на комисаря по 

търговията Сесилия Малмстрьом, от 

малайзийска страна към онзи момент е било 

заявено, че те са концентрирали усилията си 

Възможно е подновяване на 

преговорите в скоро време. 

Необходимо е Малайзия да 

приеме нов мандат с по-

високо ниво на амбиция, 

защото старият мандат е 

базиран на Транс-

тихоокеанското партньорство, 

а целта на ЕС е нивото на 

амбиция да се доближава 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

върху Споразумението за Транс-

тихоокеанско партньорство и нямат 

готовност за продължаване на преговорите 

за ССТ с ЕС. 

повече до споразумението 

между ЕС и Виетнам. 

Виетнам Преговорите с Виетнам за сключване на 

споразумение за търговия и инвестиции са 

финализирани с постигнатото политическо 

съгласие през 2015 г. В съответствие със 

становище 2/15 на Съда на ЕС от 16 май 2017 

г., постигнатото споразумение с Виетнам е 

разделено на две самостоятелни 

споразумения - Споразумение за свободна 

търговия (ССТ) и Споразумение за защита на 

инвестициите (СЗИ). 

ССТ и СЗИ бяха подписани на 30 юни 2019. 

Текстовете са достъпни на уебсайта на ГД 

Търговия на ЕК. 

След подписването на споразуменията 

страните следва да извършат съответните 

техни вътрешни ратификационни 

процедури. 

На 12 февруари 2020г. 

Европейският парламент даде 

съгласие за сключване на 

ССТ и СЗИ между ЕС и 

Виетнам.  Съветът на ЕС вече 

може да сключи 

Споразумението за свободна 

търговия с Виетнам. След 

като Виетнамското 

национално събрание 

ратифицира ССТ, то може да 

влезе в сила, най-вероятно в 

началото на лятото на 2020 г. 

Споразумението за защита на 

инвестициите с Виетнам 

трябва да бъде ратифицирано 

от всички държави-членки в 

съответствие с техните 

вътрешни процедури. След 

като СЗИ бъде ратифицирано 

и влезе в сила, то ще замени 

двустранните инвестиционни 

споразумения, които 

понастоящем 21 държави-

членки на ЕС имат с Виетнам. 

 

Тайланд Съветът одобри началото на преговори за 

сключване на Споразумение за свободна 

търговия с Тайланд през февруари 2013 г. 

Официално разговорите са стартирали през 

май 2013 г. и досега са проведени 4 кръга 

преговори, последният от които е бил през 

април 2014 г., като в момента са замразени 

поради политически причини вследствие на 

военния преврат в страната през пролетта на 

2014 г. 

Съгласно заключенията 

приети от Съвета през 

декември 2017 г., 

възстановяването на 

преговорите може да се 

осъществи след встъпване в 

длъжност на демократично 

избрано правителство. 

Индонезия Преговорите за ССТ между ЕС и Индонезия 

стартираха официално на 18 юли 2016 г., 

като първият кръг е проведен в периода 20-

21 септември същата година в Брюксел, а до 

момента са проведени девет кръга 

преговори. 

Последния 9-и кръг преговори за сключване 

на ССТ между ЕС и Индонезия е проведен в 

периода 2-6 декември 2019 г. в Брюксел. 

 

Следващият десети кръг 

преговори се очаква да се 

проведе в края на м. март 

2020 г. 

Филипините Преговорите с Филипините за сключване на 

споразумение за търговия и инвестиции са 

стартирали през декември 2015 г.  

Преговорите стартираха през месец май 2016 

г., като към момента са проведени два кръга 

преговори.  

Преговорите са суспендирани 

заради неспазване на 

човешките и трудови права 

във Филипините. За момента 

не е насрочен нов кръг 

преговори. 

Мианмар ЕС е изпратил предложение с текст през 

декември 2014 г., като от оттогава са 

Няма определена дата за 

следващия кръг преговори. 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

проведени четири кръга преговори: 9-12 

февруари 2015 г.; 25-29 май 2015 г.; 21-23 

септември 2015 г. и 13- 16 декември 2016 г. 

Технически срещи са се състояли в периода 

26-27 април 2017 г. и е постигнат добър 

напредък, но дискусиите следва да 

продължат. 

   

Индия Преговорите за сключване на амбициозно и 

широко-обхватно споразумение за свободна 

търговия са стартирали през месец юни 2007 

г. и след 12 кръга и няколко технически 

срещи са в застой от лятото на 2013 г., 

поради несъответствие в мащаба на целите. 

ЕС продължава да бъде ангажиран със 

засилване на икономическото партньорство с 

Индия и със сключване на всеобхватно и 

взаимноизгодно Споразумение за свободна 

търговия, след като бъде постигнато взаимно 

съгласие и сближаване на вижданията за 

крайната цел на споразумението. 

Двете страни продължават да 

поддържат регулярни 

контакти с цел създаването на 

условия позволяващи 

възобновяване на 

преговорите. 

Австралия Решението на Съвета на ЕС за стартиране на 

преговори за сключване на всеобхватно 

търговско споразумение е прието на 22 май 

2018 г. Целта на преговорите е да се 

премахнат бариерите пред търговията със 

стоки и услуги, да се създадат нови 

възможности за търговия за малки и големи 

компании, да се определят амбициозни 

правила, които да улеснят търговията и да я 

направят по-устойчива. Преговорите 

започват на 18 юни 2018 г. в столицата на 

Австралия - Канбера. Проведени са 6 кръга 

преговори, последният от които в периода 

10-14 февруари 2020г. в Канбера. 

Следващият кръг преговори е 

планиран да се проведе през 

м. май 2020г. в Брюксел. 

Нова 

Зеландия 

 

Решението на Съвета на ЕС за стартиране на 

преговори за сключване на всеобхватно 

търговско споразумение е прието на 22 май 

2018 г. Целта на преговорите е да се 

премахнат бариерите пред търговията със 

стоки и услуги, да се създадат нови 

възможности за търговия за малки и големи 

компании, да се определят амбициозни 

правила, които да улеснят търговията и да я 

направят по-устойчива. Преговорите 

започват на 21 юни 2018 г. в столицата на 

Нова Зеландия – Уелингтън. Проведени са 6 

кръга преговори, последният от които в 

периода 10-13 декември 2019г. в Уелингтън. 

Следващият кръг преговори е 

планиран да се проведе през 

м. март 2020 г. в Брюксел. 
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Страни от 

Меркосур 

Преговорите бяха подновени през 2016 г., 

като през май 2016 г. двете страни си 

размениха оферти за достъп до пазара. До 

момента са проведени общо 40 преговорни 

кръга, като в рамките на последния кръг 

(юни 2019 г.) е постигнато политическо 

съгласие за приключване на преговорите. На 

3 октомври 2019 г. Комисията разпространи 

и Междинен доклад по оценка на 

въздействието върху устойчивостта; 

продължава работа по правното изчистване 

на текстовете, а  консолидираните оферти за 

достъп до пазара бяха публикувани на 31 

октомври 2019 г., 

След финализирането им, 

текстовете и офертите ще 

бъдат преведени на 

официалните езици на ЕС, 

след което Комисията ще 

стартира необходимите 

вътрешни процедури по 

предаване на Споразумението 

на Съвета и на Европейския 

парламент; може да се 

очаква, че споразумението ще 

бъде представено за 

одобряване от Съвета на ЕС 

през ноември 2020 г. 

Мексико Преговорният процес за модернизация на 

съществуващото Глобално споразумение 

между ЕС и Мексико стартира през юни 2016 

г., На 21 април 2018 г. ЕС и Мексико обявиха 

постигането на „споразумение по принцип“ 

по основните части от търговската сделка. В 

края на 2018 г. преговарящите разрешиха и 

оставащите технически въпроси и 

финализираха пълния правен текст на 

Споразумението. 

Извършва се правен преглед и 

превод на текста на 

официалните езици на ЕС. 

Чили Към февруари 2020 г. са проведени общо 6 

преговорни кръга, като първият кръг се  

състоя на 16 ноември 2017 г. в Брюксел, а 

последният 6-ти кръг е проведен в периода 

25-29 ноември 2019 г. в Сантиаго. 

Продължава работата по 

Споразумението за вина и 

спиртни напитки. 

Очаква се следващ 

преговорен кръг през юни 

2020 г. поради 

необходимостта Чили да 

проведе вътрешни 

консултации по отделни теми. 

Турция На 20 януари 2017 г. Съветът е стартирал 

обсъждания относно предложение на 

Комисията за насоки на преговори с Турция. 

През 2017 г. предложението е преминало 

обсъждане през работните групи на Съвета - 

Работна група за разширяването на ЕС и 

преговорите за присъединяването на нови 

страни към ЕС и Комитет по търговската 

политика, като е обсъдено и в Европейския 

парламент.  

Съветът трябва да приключи работата си по 

насоките за преговори.  

Преговорите ще стартират 

веднага след като Съветът 

приеме насоките на 

преговори. 

В този контекст, в 

заключенията от заседанието 

на Съвета относно 

разширяването и процеса на 

стабилизация и асоцииране от 

18 юни 2019 г. се отбелязва, 

че „Турция продължава все 

повече да се отдалечава от 

ЕС“. Съветът припомня 

заключенията си от 26 юни 

2018 г. като отбелязва, че „по 

тази  причина преговорите за 

присъединяване на Турция на 

практика са в застой и че не 

може да се разглежда 

въпросът за отварянето и 

затварянето на нови 

преговорни глави и не се 

предвижда допълнителна 

работа за модернизирането на 
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митническия съюз ЕС–

Турция.“ 

СТРАНИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

Албания Албания подава молба за членство в ЕС на 24 

април 2009 г., а на 28 април 2009 г. влиза в 

сила подписаното с ЕС Споразумение за 

стабилизиране и асоцииране (ССА), което 

заменя Временното споразумение за 

търговията и свързаните с търговията 

аспекти, (от декември 2006 г.). В часта на 

ССА по търговията, страните се ангажират 

постепенно да установят двустранна зона за 

свободна търговия за период най-много от 10 

г. като се определя и процес за намаляване 

и премахване на митническите тарифи и 

квоти за стоки, както от ЕС, така и от 

Албания. През юни 2014 г. Албания получава 

статут на страна кандидатка за членство в 

ЕС, а през април 2018 г. Комисията 

препоръчва на Съвета да се започнат 

преговори за присъединяване. През 2019 г. 

Албания  ратифицира Споразумението на 

СТО за улесняване на търговията. На 17—18 

октомври 2019 г. Европейският съвет 

разгледа отново  разширяването и процеса 

на стабилизиране и асоцииране по 

отношение на Албания, (заедно с Република 

Северна Македония) преди срещата на върха 

ЕС—Западни Балкани в Загреб, през май 

2020 г.  

През 2020 г. в областта на 

търговията се очаква Албания 

да продължи да подобрява 

капацитета за координиране и 

улесняване на търговската 

политика и изпълнение по 

многогодишния план за 

действие за развитие на 

регионално икономическо 

пространство.  

Очаква се Съветът да 

разгледа препоръката на 

Комисията, която отново 

предлага започване на 

преговори за присъединяване 

в пакета за разширяване, 

приет през май 2019 г. 

Босна и 

Херцеговин

а 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране между ЕС и Босна и Херцеговина 

е подписано през юни 2008 г. и влиза в  сила 

през юни 2015 г. (Търговската част е в сила 

от юли 2008 г. с помощта на Временното 

споразумение търговия и въпроси свързани с 

търговията.) 

Молбата на Босна и Херцеговина за членство 

в ЕС е подадена през февруари 2016 г. На 20 

юни 2019 г. Европейският съвет одобри 

заключенията на Съвета по общи въпроси 

относно разширяването и процеса на 

стабилизиране и асоцииране, относно Босна 

и Херцеговина. 

Продължават преговорите за 

присъединяване на Босна и 

Херцеговина към Световната 

търговска организация. 

Очаква се на Босна и 

Херцеговина да бъде 

предоставен статут на страна-

кандидатка за член в ЕС. 

 

Косово Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране (ССА) между ЕС и Косово влиза в 

сила през април 2016 г., а през май 

Комисията предлага безвизов режим на 

пътуване за гражданите на Косово. В ССА 

двете страни се ангажират постепенно да 

установят двустранна зона за свободна 

търговия за период от най-много 10 години 

като се определя процес за намаляване и 

премахване на митническите тарифи и квоти 

за стоки както от ЕС, така и от Косово. ССА 

включва също  прилагане на 

Централноевропейското споразумение за 

Съветът подчертава 

важността на  прилагането на 

ССА с Косово, с което на 

практика се предоставя 

договорната рамка за 

отношенията между ЕС и 

Косово. Споразумението дава 

на Косово възможност за 

устойчив напредък и 

сближаване със Съюза в 

съответствие с европейската 

перспектива на региона и 
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свободна търговия (ЦЕФТА) и 

сътрудничество с държавите, които вече са 

подписали ССА с ЕС, с оглед на сключването 

на двустранни споразумения за регионално 

сътрудничество. 

През ноември 2018 г. правителството на 

Косово налага едностранно увеличения на 

митата с до 100% върху вноса от Сърбия и 

Босна и Херцеговина, в нарушение на 

задълженията по ЦЕФТА и на духа на ССА, 

както и във връзка с налагането на 

нетарифни бариери. Съветът изтъква, че 

тези решения накърняват регионалното 

сътрудничество, включително регионалното 

икономическо пространство, и трябва да 

бъдат отменени незабавно. 

създава възможности за 

търговия и инвестиции. 

Очаква се постигане на 

напредък в нормализирането 

на отношенията със Сърбия 

като основа за прилагане на 

ССА и развитие на 

отношенията между ЕС и 

Косово. 

Македония  През април 20014 г. влиза в сила 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране (ССА) между ЕС и Република 

Северна Македония (РСМ), с което страните 

се ангажират постепенно да установят зона 

за свободна двустранна търговия и се 

определя процес за намаляване и 

премахване на митническите тарифи и квоти 

за стоки, както от ЕС, така и от Северна 

Македония, насърчаване на регионалното 

сътрудничество и др. През декември 2005 г. 

Европейският съвет предоставя на РСМ 

статут на страна кандидатка за членство в 

ЕС. През април 2018 г. година Комисията 

препоръчва на Съвета да вземе решение за 

започване на преговори за присъединяване с 

оглед на постигнатия напредък. На 17—18 

октомври 2019 г. Европейският съвет 

разгледа отново  разширяването и процеса 

на стабилизиране и асоцииране по 

отношение на РМС, (заедно с Албания)  

преди срещата на върха ЕС—Западни 

Балкани в Загреб, през май 2020 г. 

През 2020 г. страната трябва 

да засили общия 

административен капацитет 

по отношение на търговската 

политика, работата по ЦЕФТА 

и работата в рамките на СТО, 

за ефективно прилагане на 

многогодишната план за 

действие за развитие на 

регионално икономическо 

пространство в Западните 

Балкани и др. Съветът 

приветства историческото и 

безпрецедентно 

Споразумение от Преспа и 

Договора за добросъседски 

отношения с България и се 

очаква да разгледа 

препоръката на Комисията, 

която отново предлага 

започване на преговори за 

присъединяване в пакета за 

разширяване, приет през май 

2019 г. 

 

Сърбия Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране между ЕС и Сърбия е подписано 

през април 2008 г. и влиза в сила през 

септември 2013 г. (Търговската част е в сила 

от септември 2010 г. с помощта на 

Временното споразумение търговия и 

въпроси свързани с търговията). 

От януари 2014 г. Сърбия започва преговори 

за присъединяване към ЕС. През декември 

2019 г. са отворени 18 от общо 35 

преговорни глави като 2 от тях са временно 

затворени. 

Продължават преговорите за 

присъединяване на Сърбия 

към Световната търговска 

организация. 

Черна гора Черна гора подава молба за членство в ЕС 

през декември 2008 г. и през декември 2010 

г. получава статут на страна кандидатка. 

През май 2010 г. влиза в сила ССА, с което 

страните се ангажират постепенно да 

Очаква се Черна гора да 

ускори реформите в ключови 

области, да укрепи 

фискалното управление, да 

подобри регулаторната среда, 
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установят двустранна зона за свободна 

търговия за период от най-много 5 години; 

определя се процес за намаляване и 

премахване на митническите тарифи и квоти 

за стоки както от ЕС, така и от Черна гора; 

насърчава се регионалното сътрудничество и 

др. Началото на преговорите за 

присъединяване към ЕС е през юни 2012 г. 

Към настоящия момент са отворени 32 

преговорни глави (от общо 35), от които три 

са временно затворени. Черна гора 

продължава широко прилагането ССА като 

срещите на съвместните органи по ССА се 

провеждат на редовни интервали. 

Напредъкът към постигане на междинните 

показатели, определени в глави 23 и 24 за 

върховенството на закона, ще бъде ключов 

за по-нататъшния напредък в преговорите 

като цяло. По икономическите критерии 

Черна гора е постигнала известен напредък 

и е умерено подготвена за развитие на 

функционираща пазарна икономика.  

да разработи стратегия за 

непрекъсната оценка и 

намаляване на неформалната 

икономика, да приеме и 

приложи новата 

законодателна рамка за 

обществените поръчки, 

публично-частните 

партньорства и концесиите, 

да увеличи участието на 

пазара на труда и др. 

Страни от Евро-Средиземноморското партньорство  

Мароко Споразумението за асоцииране между ЕС и 

Мароко е подписано през 1996 г. и влиза в 

сила през март 2000 г. Двете страни 

договарят допълнителен протокол към 

споразумението, свързан с уреждането на 

споровете, който влиза в сила през ноември 

2012 г. Договорено е и допълнително 

споразумение за по-нататъшна 

либерализация на търговията със 

селскостопански стоки, което влиза в сила от 

октомври 2012 г. 

През март 2013 г. между ЕС и Мароко 

стартират преговори за изграждането на 

дълбока и всеобхватна зона за свободна 

търговия (ДВЗСТ) и до момента са проведени 

4 кръга преговори, като се преговаря по 

текстовете на всички глави от 

споразумението.  

Последният кръг преговори се 

е състоял през април 2014 г., 

след което преговорите са в 

застой и се изчаква от страна 

на Мароко да бъдат проведени 

предварителни проучвания.  

Тунис Споразумението за асоцииране между ЕС и 

Тунис е подписано през юли 1995 г. и влиза 

в сила през март 1998 г.   

През юни 2014 г. са приключили 

подготвителни разговори за стартиране на 

преговори за изграждането на задълбочена и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ) и преговорите са стартирали през 

октомври 2015 г. Двустранните преговори за 

либерализирането на търговията със 

селскостопански стоки и либерализирането 

на търговията с услуги са интегрирани в 

новата ЗВЗСТ. Преговорите са стартирали в 

Тунис на 13 октомври 2015 г.  Предварителен 

кръг преговори са се състояли през 

седмицата между 19 и 22 октомври в Тунис. 

Предстои да бъдат 

определени дати за 

провеждането на следващия 

пети кръг преговори. 
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Първият пълен кръг преговори е проведен от 

18 до 21 април 2016 г. Следващият, втори, 

пълен кръг преговори е проведен през май 

2018 г. в Тунис.  

Третият кръг преговори е проведен през м. 

декември 2018 г. в Брюксел. Четвъртият кръг 

преговори е проведен в периода 28 април – 

2 май 2019 г. в Тунис. 

 

СТРАНИ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО 

Армения  Няма приет мандат на преговори за 

сключване на Споразумение за свободна 

търговия. 

Преговорите за подобряване и замяна на 

текущото Споразумението за партньорство и 

сътрудничество и включените в него 

търговски разпоредби са приключили на 23 

май  2017 г. На 24 ноември 2017 г.,  в 

рамките на петата срещата на върха на 

Източното партньорство, ЕС и Армения 

подписаха Споразумение за всеобхватно и 

засилено партньорство. 

Споразумението се прилага 

предварително от 1 юни 2018 

г. 

 

Азeрбайджа

н 

Няма приет мандат на преговори за 

сключване на Споразумение за свободна 

търговия. 

През февруари 2017 г. са стартирали 

преговори за подобряване и замяна на 

текущото Споразумението за партньорство и 

сътрудничество включващо неговите 

търговски разпоредби. В периода 27-29 март 

2019 г., в Брюксел се проведе шестия кръг от 

преговори, а седмият кръг от преговори се 

състоя в Баку, на 23-25 април 2019 г. 

През април 2019 г. се провежда и 16-то 

заседание на Съвета за сътрудничество 

между ЕС и Азербайджан. 

Продължават преговорите за 

присъединяване на  

Азербайджан към Световната 

търговска организация. 

Беларус С Регламент № 2017/354 е изменен 

Регламент  2015/936 относно общите 

правила за внос на текстилни продукти от 

някои трети страни, които не са обхванати от 

двустранни споразумения, протоколи или 

други договорености или от други 

специфични правила на Съюза. С това 

изменение отпадат автономните тарифни 

квоти за внос на текстилни изделия и 

облекла от Беларус. 

На 25 февруари 2019 г. Съветът реши да 

удължи срока на действие на 

ограничителните мерки срещу Беларус с 

една година, т.е. до 28 февруари 2020 г. Тези 

мерки включват оръжейно ембарго; забрана 

за износ на стоки, които биха могли да се 

използват за вътрешни репресии; 

замразяване на активи и др. 

Два пъти годишно се 

провежда диалог за 

търговията с Беларус, за да се 

засили сътрудничеството и 

прозрачността по въпросите 

на търговията. 

Киргизстан Колежът е упълномощил Комисията и 

Върховния представител  на ЕС  за започване 

на преговори и за сключване на ново 

споразумение (Споразумение за засилено 

Седмият кръг от преговори се 

планира да бъде проведен 

през м. юни 2019 г., в 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

партньорство и сътрудничество) с 

Киргизката Република основаващо на 

разпоредбите залегнали в действащото 

Споразумение за партньорство и 

сътрудничество, което е в сила от 1995 г. 

Съвета е одобрил насоките за преговори на 

9 октомври 2017 г. 

Преговорите са стартирали с първия 

„политически“ кръг преговори проведен на 

19 декември 2017 г. 

Преговорите по разпоредбите за 

либерализиране на търговията са стартирали 

в Киргизстан на 28 февруари и на 1 март 

2018 г. 

Петият кръг от преговорите по търговската 

част от новото споразумение се е провел в 

Бишкек на 29-31 януари 2019 г., а шестият 

кръг се е състоял в Брюксел на 2-5 април 

2019 г. 

Седмият кръг от преговорите по търговската 

част от новото споразумение се е провел в 

Бишкек, на 6-8 юни 2019 г. 

През юни 2019 г. е приета Стратегията на ЕС 

за Централна Азия, а през септември 

Стратегията на ЕС за свързаност между 

Европа и Азия като се акцентира върху 

ролята на Киргистан за активизиране на 

сътрудничеството в региона. 

зависимост от напредъка на 

преговорите. 

Узбекистан Началото на преговорите за ново 

Споразумение за засилено партньорство и 

сътрудничество между ЕС и Узбекистан е 

поставено през ноември 2018 г. Проведени 

са три кръга от преговорите по търговската 

част от новото споразумение.  

През юни 2019 г. е приета Стратегията на ЕС 

за Централна Азия, а през септември 

Стратегията на ЕС за свързаност между 

Европа и Азия като се акцентира върху 

ролята на Узбекистан за активизиране на 

сътрудничеството в региона. 

Узбекистан кандидатства за  

членство в СТО и ОСП+ 

(общата система за 

преференции) на ЕС, която 

предоставя едностранно 

безмитен достъп за повечето 

стоки. 

   

Търговия 

със 

селскостопа

нски стоки 

риба и 

рибни 

продукти 

със  

Страните от 

Европейскат

а асоциация 

за свободна 

търговия 

(ЕАСТ) 

Европейско икономическо пространство 

(ЕИП): Преговорите за по-нататъшна 

либерализация на селскостопанските стоки, 

риба и рибни продукти са част от 

Споразумението за ЕИП (член 19).  

Преговорите с Исландия за защита на 

географските означения и либерализация на 

основните селскостопански продукти са 

приключили през 2015 г. В сила са от 1 май 

2018 г. 

Преговорите с Норвегия за защита на 

географските означения са стартирали през 

2013 г., но в момента са в застой. 

Преговорите за либерализация на 

селскостопанските продукти са стартирали 

през 2015 г. и са приключили на ниво 

 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

преговарящи през април 2017 г. и се 

прилагат от 1 октомври 2018 г. 

Преговорите за по-нататъшна 

либерализация на селскостопанските 

продукти с Швейцария са стартирали през 

2008 г. и са в застой от 2009 г. 

Преговорите с Норвегия и Исландия за 

рибните квоти се проведоха през 2014 и 

2015 г. и бяха финализирани през м. юли 

2015 г. 

Споразумен

ия за 

асоцииране 

с Андора, 

Монако и 

Сан Марино 

На 4 декември 2014 г. Съвета е разрешил 

водене на преговори „за едно или няколко 

Споразумения за асоцииране“ между ЕС и 

Андора, Монако, Сан Марино. Главната цел 

на тези преговори, които стартираха през 

2016 г., е да бъде разрешено на тези страни 

да участват във вътрешния пазар (четирите 

свободи). 

Провеждат се преговорни 

сесии. 

 

 

 

Последна актуализация: март 2020г. 

 

Повече информация за търговските споразумения на ЕС, както и текстовете на 

сключените споразумения могат да бъдат намерени на следния адрес:  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/ 

 

Актуална информация и преглед на процеса на преговорите за сключването на 

преференциални търговски споразумения на ЕС могат да бъдат намерени на следния 

адрес: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

 

Допълнителна информация относно всички аспекти на Общата търговска политика на 

ЕС може да бъде намерена на интернет страницата на ГД „Търговия” на Европейската 

комисия:  

http://ec.europa.eu/trade/ 

 

База данни за достъп до пазара 

Базата данни се поддържа от Европейската комисия и предоставя информация за 

европейските износители относно условията по внос в трети страни. Базата данни е 

на разположение на английски език на следния адрес: 

https://madb.europa.eu/madb/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/
https://madb.europa.eu/madb/

