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споразумение за свободна търговия между Европейсюtя 

съюз и Виетнам - възможности и 11ерспскт11вJt за България 
Г.t. ас. Еоуард Маринов, д-р, lfнстшпут за иконо.\щчески 113с1едван11я. Ь~411 

ТЬе EU-Vietnam Free Trade Agreement- opportunities and 
prospects for Bulgaria 

. lssistant Professor Eduard 'ifarino~'. Ph /) . l:.conomic Re.<;earch lnstitute. BAS 
,\bstrtcl 

rlГЯ. the paper discusses lhe de\elopment оГ the 1n~l1\U\10nal Гrame\\Ork of lhe trade 
relзtions Ьеt\\'ССП thc EU and VietoaПL Гhen 11 br1efly presents 1he main fcatures of lhe EU
Viemam FГА Finally. some concluыons are dra1\n on the opponun111~ and pro~pects "'h1ch the 
.\шcement offers Bulgaria. 
~;}~ords: 

t. I Т!А. EU trade poftC) , Bulgarta-l 'ietnam b1/a1eral trade. Bulgana-ASEAN relations 

Въведение 

Двустранните и многостранните споразумения за свободна тьрговия 

придобиват все по-широко разпространение през последните десетилетия. 

като включват в себе си наред с въпросите, свързани с либерализирането на 
търговията, мерки за стимулиране на и11 вестиц11ите, технологичен трансфер, 
сътрудничество и облекчаване на митю1чсските процедури, както и много 

разпоредби в нови за търговските споразумения области като пазара на 

труда и околната среда. 

За развиващите се държави присъещшяването към зона за свободна 
търговия е начин да се насърчава износът, 1ю заедно с това създава натиск 

за съответнат-а държава да повиши ефективностrа на производството, да 

насърчи конкуре~mията, да развива иновативни дейности, да усъвършенства 

правната си система, така че да достигне признатите международни 

стандарти. Наред с това, преференциалните търговски споразумения. и nо

сnециа.1но зоните за свободна търговия, подпомагат развиващите се страни 

в )'Крепването на отношенията И\f с полит11qеските и 11кономическите 11м 

партньори. особено когато това са големи икономик~t. 

Or гледна то•1ка на развиnпе държави такъв тип тьрrовсю1 

споразумения са възможност за достъп до нови пазари, увеличаване на 

обе\111те и стойностrа на тьрговск.нте потоци. особено в моменти на 
иконо~mческа рецесия и забавяне на растежа, както и средство за 

насърчаване на икономическото развитие, укрепване на демократичните 

ценности и интеграция на техните развиващи се партньори в глобалната 
lll<OHOM и ка . 

. .През последните години се наблюдава тенденuия българският износ 
да разширява стойностите си към партньорите с висок дял за сметка на 

намаление на износа към страните с по-малко r1рисъс-гоие. Концентрирането 
на външната търговия с една страна ~1ли с икономическа общност, какъвто е 
случая с Европейския съюз (ЕС). предопределя зависимост на бмгарската 
нкономика от икономическата конюнктура на страните-партньори, което 

крие в11сок риск от бързо пренасяне на световните икономически тенденuии 
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в нашата страна." 102 Or тази гледна точка новите търговски споразумения 
на ЕС, и по-конкретliо подписаното през декември 2015 г. Споразумение за 
свободна тьрrовия между ЕС и Виетнам (EVFTA), могат да се разглеждат 
като потенциална възможност да се подпомогне растежът и стаб11лностrа на 

икономиката на България в средносро•1на и дългосро11на перспектива. 
В статията на първо място е разгледано развитието на 

институционалната рамка на тьрrовията r.1ежду ЕС и Виетнам, след което са 

представени накратко основннте характеристики на Споразумението за 

свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам, а накрая са направени някои 
заключения относно възможностите и 

Споразумението представя пред БЪJJгария. 
перспективите, които 

Развитие tta 1mстнтуuпоm1.,·111ата рамка на търговията ме-А\ду ЕС 11 

811етнам 
В последните години Виетнам преговаря за сключването на няколко 

двустранни и многостранни споразумения за свободна rьрговия 

Транстихоокеанското партньорство (ТРР), Споразумението за свободна 
тьрговия с ЕС, Регионалното икономическо партньорство (RCEP), 
Споразумението за свободна тьрrовия с Южна Корея, Споразумението за 
митни•1ески съюз с Русия, Беларус и КазахСТ31i (VCUFТA) н др. Обхваrьт 
на тези споразумения за свободна търговия, наред с търговията на стоки и 

услуги, включва и някои нови проблеми като правото на интелектуална 
собственост, обществените поръчки, устойчивото развитие f1 т. н. Or 
гледна точка на това. че Асоциацията на страните от Югоизточна Азия 
(АСЕАН), на която В11етнам е член, като цяло все още няма споразумение 
за свободна търговия с ЕС, Виетнам започва преговори за склю•rnане на 
такова споразумение са,юстоятелно. '°' През 1995 г. Виетнам и [С 
nодn11сват рамково споразумение за 11коно\!ическо сътрудничество. През 
201 О г. двете страни приключват преговорите и подписват Споразумение за 
партньорство 11 сътрудничество (РСА). 

Потенциалът за увеличаваliе на обемите 11 стойностrа на тьрговсюпе 
потоци се засилва по л11н11я на споразуменията в рамките на Общата 

търговска политика на ЕС. Към настоящия момент Виетнам се ползва от 
преференuиален достъп до пазара на ЕС в рам1ппе на Общата система за 
търговски преференщш. която Съюзът предоставя като възможност 11а 
своите развпващи се партньори. Недостатъците на този режим могат да 

бъдат обобщени в две основни точки - от една страна достъпът на Виетнам 
до пазара на ЕС е оrранf1чен само до продукти, определяни едностранно от 
ЕС, а от друга, ЕС няма реuипрочен преференциален достъп до пазара на 
Виетнам. 104 Споразумението за свободна rьрговия между ЕС и Виетнам е 
договорено и подnнсано през декемвр11 2015 г., а на 1 февруари 20 J 6 г. след 

61 ИИ~f.2U16.с. 41 
103 Nguycr1, 2016, р. 2·3. 
11

" Wnukowski. 2015 
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l)(j>ituitaлнo приключване на преговорите, залочнали през 2012 г.. е 
n\б.111куван пъ!tюtят му текст. Предстои превод на виетнамск11 11 на 

0ф11u11 aJU1111e езиuи на ЕС, след което Комисията ще го предложи за 
рат11фикацня в Съвета и Евро11ейския парламент. 
Споразумението може да се разглежда като задъ.1бочаване на аъ.1ивната 
търговска политика и на двете стран11, както и като важна стъпка в заявения 

от ЕС стратеrи•1ески приоритет за либерализиране 11а търгов~1ята с помощта 

113 споразумение за свободна rьрговия с един от 11ай-важннте стратегически 
rърговски партньори - АСЕАН. EVFTЛ е продължение и задълбочаване на 
стратегическото партньорство във външноикономическите отношения, 

1апочнало с подписването през 2012 r. на РСА, както и на налагането на 
новата тьрговска стратегия на ЕС „Търговия за всички". 105 

.. Споразумен11ето за свободна тьрговия \lежду ЕС и Виетна\t ще 
допринесе за укрепване на наш11те икономики и общества чрез подобряване 
на достъпа до лазарите на другата страна. Освен това то ще предизвика нова 
вълна от високока•1ествени 11нвестиuин и в двете посоки и ще подкрепи 

прехода на Виетнам към по-конкурентоспособна, интелигентна и 
екологична икономика. Виетнам е пазар с голям потенциал. Със своите 93 
м1тиона души, нарастваща покупател11а способност и млада и динамична 

работна с11ла страната предлага все по-големи ВЪЗ\IОЖНОСТJt за ю11ос от 

секторите на селското стопанство. промишлеността и услугите в ЕС. Освен 
това споразумението е важна 'lаст от търговските отноwе11ия между ЕС и 
АСЕАН като цяло и допринася за постигаliето на крайната цел -
\\Сждурегионално споразу:о.1ен11е за свободна търговия между ЕС и 

лсьлн--. 1 0«> 

Обща характеристика на сnоразу\tе11ието за своболна тьргов11я 1 0'! 

Една от основните цели на всяко сет е да се подобри достъпът ДО 
пазарите. EVFTA предвижда пълно премахване ~•а почти всички тарифни 
пречки пред търговията, освен няколко тарифн11 лиНlПt. които са обект на 

б1.'З\tr!ТНИ квоти.1"1 Още ОТ деня на в.пизане в сила на сет е предвидено 65% 
от износа на ЕС да е освободен от ю1та, а експортът на останалите продукти 

да се либерализира в рамките на 10-годишен период. ЕС освобождава от 
мито 71°,о от вноса от Виетнам с влизане в сила на Споразу\fението, а 9~о 
01 И\lпорта ще влиза свободно в ЕС след 7 rоди11и. Преход1шят период за 
някои стоки е предвиден, за да могат наuионалните проюводител.н да се 
а.:~аптират към условията на свободната rьрговия. Ползите за потребителите 

1
''' Г'"I цv, -:"' egat1on oflhe ElJ 10 V1etnam. 2016. р. 23. 
нr. l вponeiicкa ко'оt11СнJ1, 2() 16. с.1 
F. Та111 час1 01 1опоже111rето е с-ы:тавена на ба.1ата на зоrовоrеннх rеК\.-т на F.VfТ А -
,,:ropean Comm1ssron, 2016 

f)elegation \)f Jhe I:.U 10 Viemam. 2016, р 24 
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и в двете страни-партньори идват от по-ffИските цени. а за износите.аите -
от засилената конкуренщsя н по-го,1емия пазар. 

1 Jаред с \fитническата либерализация в EVFТ А е предвидена 
забрана за дискриминацня между вносните и националн11те стоки и по 

отношение на националното данъчно облагане. както и (в съответствие с 
правилата на СТО) за лнцеюиране на вноса и доброволшs оrраничения на 
износа. В текста на ССТ е включен съвсем кратък списък със стоки, за 

които Виетнам има право да оrраничава вноса, наnр. МПС с десен волан. 
употребявани потребителск11 стоки - дрех11, обувки, дребна електроника, 

мебели и МЛС над 5 г. Основните мерки за опростяване на митническите 11 
търговските процедурst в сет имат за цел да се премахнат нетарифните 
оrраннчения пред търговията. Тези мерки улесняват законната тьрговия, без 

да затрудняват ефективността на митническия контрол. 

Правилата за произход в EVFТA следват подхода на Общата система 
за тьрrовски префере1щи11 на ЕС и тези в ССТ със Сингапур. като отчитат 

някои особени характеристики на страните, напрнмер при продукти, 

съдържащи захар и мляко, стомана. електроуреди и Др. сет съдържа и 
мерки за премахване на техническите изисквания (за обозначения 11 
сигурност), които са по-задълбочени от изискванията на СТО, като 
възможности за дискр11ш1нация на стоките. 

Предвидена е л11берал11зац11Я и на тьрrов11ята с услуги (бизнес, 

екологични, пощенски 11 куриерски. банкови, застраховате.лин услуги. 
морски транспорт) и електронни услуги. Споразумението съдържа и 

множество мерки, свързани с други възможни пречки пред търговията със 

стоки и услуги - санитарни и фнтосанитарни мерк11, геоrрафски означения. 
защита на интелектуалната собственост, обществени поръ4КИ, публични 

предприятия и държавни помощи. По отношение на инвестициите, при 

влизане в сила на EVFT А, Споразумението ще замени 21 двустранни 

споразумения за инвестиuии между Виетнам и страни-членки на ЕС. 
Предв1щен е нов подход, който гарантира високо ниво на защита на 

инвеститорите, в т. ч. ~1 чрез модерен механизъм за разрешаване на спорове. 

който комбинира в себе си защитата на и.нвеститор1пе с правото на всяка от 

страните .да регулира собствената си политика. 

Зак.1ючен11е: ВЪЗС\tожяосn1 за България 

Споразумението предвижда почти пълна либерал11Заuия на 
търговията, като 99.9% от м11тата се nремахнат за 7 годиш~ от страна на ЕС 
11 за 10 г. от страна на В11етнам; намаляване на нетарифн1пе ограничения 
nред търговията; установяване на правилата за произход; разрешаване и на 

множество други вьпроси, свързани с тьрговията - обществеН1f поръчки. 
конкуренnия, услуги. инвест11ш111. 
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От гледна точка tsa търговията със стоки между Бълrария и Виетна_\f 
споразу,1ението разширява и задъ.1бочава потенциала за развитие на 

външнотърговските отношения. налагайки реципрочност при 

анбера.mвнрането на търговията със стоки и услуn1, което раз1чшва 

сер11озн11 възможности за заемане на конкурентни ниши както за 

българските износители, така и за вносителите от Виетнам. 

споразумението открива потенциал от гледна точка на търговията на някои 

продукти. които традиционно са част от българския износ за Виетнам -
фармаuевтичн1пе продукти (50% от тях ще се ползват с безмитен достъп до 
пазара на Виетнам от момента на влизане в сила на EVFT А. а останалите -
с.;1ед 7 години}, машини н оборудване (почти rтьлна либерализация при 
в.111зане в сила на EVFTA), текст11л (пълна ,1иберализащ1я при влизане в 
сила на EVFTA) и пресни 11 преработени храяителни сток11. 

От друга страна., заложеният в Споразумението график за 
према.хване на митата, ясните правила за произход и географски означения 
11 предвиденото намаляване на миnsическите, техническите, санитарните и 
фитосанитарните бариери в комбинация с ръста на търговските потоци и 
разширяването на обхвата на стоковата структура на двустранната търговия, 
открива възможности пред България да се превърне във вход към ЕС за 
виетнамските износите.ли. Тук трябва да се отбележи, че за съжаление сред 

договорените близо 140 rеоrрафски означения от ЕС няма н11то едно, 

подадено от България. По отношение на инвестициите уеднаквяванетQ на 
правилата за участие в обществени поръчю1. ясното дефиниране на 

}СЛОв11ята за електроtmа търговия 11 въвеждането на ефекn1вна система за 
решаване на спорове биха могли да се разглеждат като мерки, даващи 

възможност за сериозно навлизане каl\'ТО на български инвеститори на 

в11етнамския пазар, така и на виетнамски инвестиции в България. В това 

отношение трябва да се отбележат областите на земеделието и 

хранителните технологии, в които има сериозни възможности за 

пр11вличане на инвестиции от Виетнам. 1119 

EVFTA може да се разглежда като сериозна стьпка в посока на 
създаването на по-свободна среда за бизнес и инвест~щ1ш, която открива 

сер11озн11 перспективи за задълбочаване на външ11011ко1юмическите 

отношения между Виетнам 11 ЕС и по-конкретно на двустранюпе 

отношения \fежду Виетнам и България. Наред с това, с в:111зане в сила на 

СnораЗ),меннето. Виетнам може да се превърне във врата за България към 
огро'1ю1я пазар на АСЕАН. 

tll') Чан Нгок Лн. 2016 
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Л~шевз11онев режим на внос на ориз в Репуб.1 11ка Бъ.1гария -
правни регламенти 

Дпц Гена Ве.жовс1<:а. о-р. Трак111iски у1111верс11тет. Стопа11ск11 факут1ет. 
гр (·тара Загора: 

JOpucкoнcJ~11n Валерu 8е.;1ковск11, Л luнucmepcmвo 11а зе.меде.71/еmо 11 храпите, 
,~р.София 

Licensing regime for imports of rice io Bulgaria - legal 
regulatioos 

.Jssoc10te Professor. Gena l'e/koi·ska, PJ1 D. Trakya Unii·ersity, Faculty qf 
Economics. Stara Zagor·a city. 

Legal adi•iser lalerie i·elkovski, \finistry of,lgricultlll'e and food, Sofla 
\ Ьstract: 

Legal rcgulalion of impons of agricuftural and proccssed Agr1culturaJ prod11c1s rncludes 
l\\O n1aiл зreas: aJ l1censes and ccnificat~ Гоr tЬе exercisc of Lhts activity: and 
ь / exerc1se control over 1hc cxe.:ulюn rece1~ed liceru.e~ алd ccn1fica1es 

lmpon licens1ng and impon control~ as ac11vit1es arc linked tu thc 1mpkmentalion ofLhe 
regula1rons of 1hc [uropcan Union (EU) govcrning the Commun agric11 ltural policy of the FlJ on 
impon~ and cxports of agriculrural and pпx:essed agricultural products Лn esм~nttal clemeol of 
thc contestcd rcgula11on is to n1a1n1a1n а special rcgistcr or 1mponcrs of agricultural products 
includшg ricc. Ohtaining licen:ses апd cenllicatcs 10 11npon agr1cul1ural producls, 1ncluding гiсе. 
ь linl.ed to thc perfonnance of опе morc legal cond11ion - providing collatcral Before or al the 
time ur· appl1ca11on for pan1cipat1on in lhc distribu11on of quotas and lenders for the 1mpon of 
agricultural products from third couпtrie~. as well as lhe ohlig;1tion 10 1mpons or agricultural 
pn>ducls from 1h1rd counlrie$ under liccnses 1mponcrs subm11 to the \41n1slI)• of Agriculrure and 
Forc'SIГ\ (MAI ) origJПal documcnts incorporated guaraлtce шatching tЬе collatcral under this 
Regufalюn. 

Kt}~ords: 

Rice 1mpor1. /1сеrщ!. cemjicale, securlfy. 11·arranty, A.~tan coun/nes. ordmance. 
Въведеюtе 

Вносът на земеделски пpo..:iyi.-r11, в това число и на ориз в качеството му 
на зърнена култура, е лицензирана дейност, попадаща в правните норм11 на 
две наредби. Това са: 

; Наредба за условията и реда за издаване на mщенз1ш 11 сертификаnt 
np11 внос и износ на земеделск11 и преработени земеделски продукти и 
контрола върху вноса и 11Зноса на земеделски и преработени земеделски 
лрод}1п11, лриет<1 с ПМС No 307 от 21.12.2013 г„ в сила от 07.01 .2014 г.обн. 
~В. бр. 2 от 7 януари 2014 r 110• 

~- Наредба № 15 от J октомври 2012 г. за реда за предоставяне на 
0Qезr1ечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за 
предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за 
селскостопански продукти от или за трети страни, юдадена от 
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