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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

За мен е удоволствие да поздравя всички Вас, организаторите и участниците в 

настоящия семинар, посветен на дискусия относно Митническия съюз между ЕС и 

Турция.  

Темата е изключително важна за българския бизнес и развитието на  българската 

икономика. Турция е един от нашите най-значими търговски партньори, който заема 

четвърто място сред експортните дестинации за България и първо място при износа 

към страните извън ЕС. Страната ни отдава голямо значение на развитието на добрите 

търговски  отношенията с Турция и действащият митнически съюз между ЕС и Турция 

има съществена роля за това. 

Благодарение на митническия съюз между ЕС и Турция понастоящем е налице високо 

ниво на сближаване между Турция и Съюза в областта на търговията и може да се 

счита, че  по  отношение на търговията с индустриални стоки, Турция е почти част от 

Единния пазар.  

Ще спомена съвсем кратко основните правила, прилагани в рамките на Митническия 

съюз между ЕС и Турция: 

Митническият съюз предвижда забрана за прилагане в двустранната търговия на 

количествени ограничения по вноса и мерки с равностоен ефект и двустранно 

премахване на мита и такси с равностоен ефект за промишлените стоки.  За същите 

стоки  ЕС и Турция прилагат еднакви ставки при внос от трети страни.  

Постигнат е значителен напредък в областта на хармонизирането на 

законодателството на Република Турция с това на ЕС – по специално,  

законодателството по отношение на премахването на техническите бариери пред 

търговията, защитата на конкуренцията и митническите процедури, включително 

правилата относно произхода на стоките, а също и по отношение на интелектуалната 

собственост.  

За целите на безпроблемното функциониране на митническия съюз Турция сключва 

споразумения за свободна търговия с всички преференциални партньори на ЕС. Тази 

значителна по обем и обхват хармонизация на регулаторните режими не само 

задълбочава интеграцията между ЕС и Турция, но и увеличава възможността за 

реализирането на потенциални ползи. 



В същото време, освен задълбочаването на интеграцията, правилата на митническия 

съюз позволяват да продължи прилагането на защитни, антидъмпингови и 

антисубсидийни мерки с цел защита от значително и непридвидимо нарастване на 

вноса или нелоялни търговски практики, които нанасят вреда на местното 

производство.  

Въпреки своя комплексен характер митническият съюз между ЕС и Турция днес е най-

конкретната отправна точка в търговските отношения на двете страни.  

Установяването на митническия съюз значително повишава нивото на пазарен достъп 

за двете страни, съдейства да се продължи напредъкът при хармонизирането на 

регулаторните структури и при установяването на институционална рамка за 

сътрудничество.  

През месец януари 2017 г. Европейската комисия направи предложение за започване 

на преговори с Турция по Споразумение за разширяване обхвата на двустранните 

преференциални търговски отношения и модернизация на митническия съюз и поиска 

от Съвета на ЕС мандат за преговори. Към настоящия момент дискусията в рамките на 

Съвета на ЕС относно модернизирането на митническия съюз ЕС-Турция не е 

приключила.  

Провеждането на настоящия семинар ще бъде изключително полезно за по-доброто 

разбиране на възможностите за успешна търговия, които осигурява митническия съюз 

между Европейския Съюз и Република Турция и за споделяне на мнения относно 

модернизирането на неговите правила. 

Приемете искрените ми пожелания за успешна и ползотворна работа. 

 

С уважение, 

 

 

 

ЛИЛИЯ ИВАНОВА 

Заместник-министър на икономиката 


