
Информация за временно прилагане на СЕТА от 21 септември 

2017 г. 

 

Всеобхватното икономическо и търговски споразумение между ЕС и Канада, т. нар. 

СЕТА, се прилага временно от 21 септември 2017 г. Временното прилагане е 

възможно след одобрение от страна на Съвета на ЕС и Европейския парламент. До 

ратифициране на споразумението от всички държави членки на ЕС временно ще се 

прилагат единствено разпоредбите от компетентност на ЕС.  

 

Търговия със стоки 

Със започване на временното прилагане на СЕТА се премахват напълно митата за 

98.2% от тарифните позиции при внос в Канада и за 97.7% при внос в ЕС, 

респективно в България. До 7 години след влизане в сила на споразумението ще 

отпаднат съответно 98.6 % и 98.7 % от митата. Преходни периоди ще бъдат 

въведени за либерализацията на търговията с някои чувствителни индустриални, 

рибни и селскостопански стоки. 

Индустриални стоки. 100% от тарифните линии и за двете страни ще бъдат напълно 

елиминирани, от които 99.6% по вноса в Канада и 99.4% по вноса в ЕС при влизане 

в сила/предварително прилагане на ВИТС. Сред малкото стоки, които не подлежат 

на незабавна либерализация, са ограничен брой продукти в автомобилния сектор, 

които ще бъдат либерализирани на реципрочна основа в продължение на 3, 5 или 7 

години (17 продукта в канадската тарифна оферта и съответните продукти в 

офертата на ЕС). В допълнение, Канада ще премахне митата за кораби до 7 години 

(най-благоприятен ангажимент към търговски партньор, който Канада е поемала за 

кораби). 

Риби и рибни продукти. Двете страни ще премахнат напълно всички мита по вноса 

на рибни продукти. Канада ще премахне всички мита с влизане в сила на 

споразумението, докато ЕС ще премахне митата за 95.5% от продуктите при влизане 

в сила на споразумението. Останалите 4.5 % ще бъдат либерализирани в рамките на 

преходни периоди от по 3, 5 и 7 години. За определени рибни продукти Канада 

използва автономни тарифни квоти за внос в ЕС. С цел тези квоти да не бъдат 

засегнати в процеса на либерализация в следствие на ВИТС, ЕС ще създаде две 

преходни квоти – една за 23 000 тона обработени скариди (ТН 16052010 и 

16052099), и една за 1 000 тона замразена треска (ТН 03042929). Размерът на 

преходните квоти съответства на безмитния внос от Канада в ЕС преди ВИТС. 

Селскостопански продукти. Канада ще премахне митата за 90.9 % от 

селскостопанските си продукти при влизане в сила на споразумението. След 7 

години ще бъдат премахнати още 0.6 % от митата за тази група продукти. 

Останалите селскостопански стоки са чувствителни и ще подлежат на либерализация 

в рамките на тарифни квоти (млечни продукти) или няма да бъдат либерализирани 

въобще (пилешко и пуешко месо, яйца и яйчни продукти). ЕС ще премахне 92.2 % от 

митата си за селскостопански стоки при влизане в сила, като след 7 години ще бъдат 

премахнати 93.8 %. Няма да се либерализира вноса на: 

• Продукти, за които се прилага entry price system (адвалорното мито ще бъде 

премахнато, но ще се прилага системата за вносна цена); 

• Чувствителни продукти, за които ще се прилага безмитен внос, но за 

ограничени количества в рамките на ТК (говеждо, свинско, консервирана сладка 

царевица); 

• Чувствителни продукти, които няма да бъдат либерализирани (пилешко и 

пуешко месо, яйца и яйчени продукти); 



От гледна точка обем, 95 % от селскостопанския износ на ЕС на стойност 2.2 

милиарда евро ще бъде напълно либерализиран. В същото време ЕС ще премахне 

митата за 97% от селскостопанския внос от Канада. 

 

Правила за произход 

Правилата за произход гарантират, че преференциалните тарифни ставки по реда на 

CETA ще ползват производители от ЕС и от Канада. За да се възползват максимално 

от преференциалните ставки, търговците следва да изпълнят правилата за произход, 

определени в споразумението и предписани за всеки продукт. За да се възползват от 

преференциалната тарифна ставка при износ към Канада, износителите от ЕС:  

• подготвят за експорт стоки „с произход: ЕС”;  

• следва да бъдат регистрирани в системата REX (за износ 

на стойност под 6 000 EUR не се изисква регистрация); 

• декларират произхода върху фактура или друг 

търговски документ. 

Изискванията са описани в Протокол за правилата и процедурите за произход 

(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-6/en/pdf). 

За да се ползват от преференциално третиране, стоките трябва да бъдат 

транспортирани директно от ЕС към Канада (или обратно). Същите могат да бъдат 

трансбордирани през друга държава, доколкото остават под митнически контрол и 

не се подлагат на по-нататъшно етапно производство, различно от разтоварване, 

натоварване, разделяне на пратки или друга операция, необходима за запазване 

или транспортиране на продукта. 

За да се потвърди произхода на конкретен продукт, вносителят в ЕС може да поиска 

от митническите органи в държавите-членки на ЕС (или вносителят в Канада да 

поиска от митническите органи в Канада) да издадат решение с обвързваща 

информация за произхода (BOI), което е валидно 3 години и е задължително за 

митническите органи във всички държави-членки на ЕС (ако е издадено в ЕС) или в 

Канада (ако е издадено в Канада). Ако компания от ЕС възнамерява да реализира 

износ в Канада и канадският вносител има съмнения относно това, дали продуктът е 

с произход от ЕС, канадският вносител може да бъде поканен да поиска такова 

решение от канадските власти. 

Списък на компетентните органи (за България – Агенция „Митници”), които могат да 

издават решения с обвързваща информация относно произхода: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&from=EN] 

За проверка на това, кое правило за произход се отнася за конкретен продукт, може 

да се ползва базата данни за достъп до пазари - Market Access Database 

(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

Регистрация в системата REX 

Български фирми, които възнамеряват да изнасят за Канада (за пратки на стойност 

повече от 6000 евро), следва да се регистрират в системата на регистрираните 

износители. От 1 януари 2018 г. това ще бъде единственият начин да се възползват 

от преференциите по реда на CETA. 

Регистрацията в системата REX става чрез попълване на Заявление 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_application_to_beco

me_registered_exporter.pdf), което се подава до съответния митнически орган 

(Агенция „Митници”). След получаване на REX номер, същият следва да бъде 

цитиран на Декларацията за преференциален произход 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_text_origin_declarati

on.pdf), която следва да придружава пратката.  
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Безопасност на храните 

По отношение на стоките, внасяни в ЕС и в Канада се спазват съответните 

приложими санитарни и фитосанитарни стандарти. В Канада политиките и 

регламентите за внос на храни, селскостопански суровини и продукти се определят 

от Канадската агенция за контрол върху храните (CFIA) и прилагат от Агенцията за 

гранични услуги. 

Информация относно изискванията за внос на храни в Канада е публикувана на уеб-

страницата на CFIA 

(http://www.inspection.gc.ca/food/imports/eng/1323714792490/1323715949260): 

За внос на животни (http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-

animals/imports/eng/1300460421194/1300461242684) 

За внос на млечни продукти по провинции (http://www.inspection.gc.ca/food/dairy-

products/imports-interprovincial-trade/eng/1300214060169/1300214161699) 

За внос на риба и морски дарове (http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-

seafood/imports/eng/1299825431569/1299825501933)  

За внос на меса и птичи продукти (http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-

products/manual-of-procedures/chapter-10/eng/1336189502007/1336258079585) 

За внос на растения и растителни продукти 

(http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/eng/1299168480001/1299168593866)  

За внос на пресни плодове и зеленчуци (http://www.inspection.gc.ca/food/fresh-fruits-

and-vegetables/imports-and-interprovincial-trade/eng/1299854973306/1299855024986) 

Фармацевтика 

СЕТА дава възможност за взаимно признаване на добри производствени практики и 

по-лесен достъп на медикаменти произведени в ЕС, респективно България, до 

канадския пазар. 

Информация относно взаимното признаване на добрите производствени практики за 

фармацевтичните продукти  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-8/en/pdf 

Информация за реда на одобрение на лекарства в Канада  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-

products/fact-sheets/drugs-reviewed-canada.html 

Обществени поръчки 

Фирмите от ЕС са първите неканадски фирми, които ще бъдат допуснати да участват 

в  търгове за предоставяне на стоки и услуги на федерално, провинциално и 

общинско ниво. Канада се съгласи да направи процеса на възлагане на обществени 

поръчки по-прозрачен като своевременно публикува информация за свои публични 

търгове на един единствен уебсайт за обществени поръчки. Този уебсайт е в процес 

на подготовка. Междувременно, информация за възможностите за участия в търгове 

в Канада може да бъде намерена в правителствената електронна система за търгове 

и в системата MERX:  

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders  

http://www.merx.com/  
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Информация относно възможностите за участие в търгове на федерално, 

провинционално и териториално ниво, може да бъде намерена тук.  

Допълнително възможностите по провинции и територии са посочени в линкове по 

азбучен ред на провинцията/територията както следва: 

Албърта: http://www.purchasingconnection.ca/; 

Британска Колумбия: https://www.bcbid.gov.bc.ca; 

Манитоба: ниво – провинция: http://www.gov.mb.ca/tenders/;  

                 по общини: http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp; 

                                    http://brandon.ca/purchasing-a-tenders; 

                                    http://www.steinbach.ca/city_services/tender_opportunities/; 

                                    http://www.city-plap.com/main/category/opportunities/; 

                                    http://www.rfp.ca/organization/City-of-Portage-la-Prairie; 

                                    http://www.thompson.ca/index.aspx?page=229; 

Публично финансирани академични, здравни и социални служби: 

https://www.biddingo.com/; 

https://www.merx.com;  

www.healthprocanada.com; 

http://www.rfp.ca/organization/Brandon-University;                           

http://www.wrha.mb.ca/about/busopp/bids.php;  

www.biddingo.com                                    

Училищни бордове:    http://www.beautifulplainssd.ca/; 

                                  http://www.blsd.ca/About/tenders/Pages/default.aspx; 

                                  https://www.bsd.ca/Division/tenders/Pages/default.aspx 

Ню Брънзуик:             https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En 

Ню Фаундленд и Лабрадор: http://www.gpa.gov.nl.ca/index.html 

Северозападни територии: http://www.contractregistry.nt.ca/Public/PublicHome.asp 

Нова Скотия:                http://www.novascotia.ca/tenders/ 

Нунавут:                       http://www.nunavuttenders.ca/ 

Онтарио:                      https://ontariotenders.bravosolution.com/esop/nac-

host/public/web/login.html; 

Училищни съвети и публично финансирани академични, здравни и социални служби; 

общини и държавни структури на провинциално или общинско ниво с търговски или 

промишлен характер: 

                                   http://www.marcan.net/en/on/index.php; 

                                   http://www.hydroone.com/DoingBusiness/Pages/default.aspx;                                    

Остров принц Едуард:  http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973 

Квебек:                         http://www.seao.ca 

Саскачуан:                    www.sasktenders.ca 

Юкон:                           http://www.gov.yk.ca/tenders/tms.html; 

                                   http://www.hpw.gov.yk.ca/tenders/index.html 
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