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Перспективи и нови възможности за бизнес –
изграждане на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна

27 юни 2013 г.
гр. София

Конференцията се организира от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с
Министерството на икономиката и енергетиката на Република България, Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в България, Посолството на
Украйна в България и Българо-украинската индустриална камара.

ПотенциалПотенциал заза износизнос нана българскитебългарските фирмифирми
ии насърчаваненасърчаване износаизноса къмкъм УкрайнаУкрайна

НиколаНикола СТОЯНОВСТОЯНОВ
ИзпълнителенИзпълнителен директордиректор

нана ИзпълнителнатаИзпълнителната агенцияагенция

заза насърчаваненасърчаване нана малкитемалките ии среднитесредните предприятияпредприятия



ИАНМСПИАНМСП е национален орган към Министъра на икономиката и
енергетиката на Република България, който реализира
държавната политика:

• за постигане на устойчиво икономическо развитие, 
конкурентоспособност и ефективно външноикономическо

сътрудничество

• в подкрепа на предприемачеството и нтернационализацията

на МСП в България



МакроикономическаМакроикономическа средасреда вв БългарияБългария

* Данните са от анализа “Изследване на предприемачеството

и перспективи за развитието на иновациите в МСП", 
разработен по поръчка на ИАНМСП от Обединение "Инсайт".



СтатистическаСтатистическа информацияинформация заза секторасектора МСПМСП вв БългарияБългария

* Данните са от анализа “Изследване на предприемачеството

и перспективи за развитието на иновациите в МСП", 
разработен по поръчка на ИАНМСП от Обединение "Инсайт".



ДейностиДейности нана ИАНМСПИАНМСП заза развитиеразвитие ии

интернационализацияинтернационализация нана МСПМСП вв БългарияБългария



ИнформационноИнформационно--консултантскиконсултантски услугиуслуги



ОбученияОбучения заза МСПМСП



ПромоционалниПромоционални дейностидейности

С цел насърчаване на интернационализацията на

българските предприятия ИАНМСП организира следните

промоционални прояви:

�Национални участия на български МСП с колективни

щандове на международни специализирани изложби и

панаири

�Бизнес делегации и търговски мисии

�Международни бизнес форуми в страната и чужбина



НационалниНационални участияучастия вв международнимеждународни панаирипанаири ии
специализираниспециализирани изложбиизложби

((организираниорганизирани попо проектпроект „„НасърчаванеНасърчаване нана интернационализациятаинтернационализацията

нана българскитебългарските предприятияпредприятия““, , финансиранфинансиран отот ЕФРРЕФРР чрезчрез ОПКОПК))

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия

* По данни, предоставени от фирмите в информационните карти (9 месеца след
промоционалната проява)



ТърговскиТърговски мисиимисии вв чужбиначужбина
((организираниорганизирани попо проектпроект „„НасърчаванеНасърчаване нана интернационализациятаинтернационализацията

нана българскитебългарските предприятияпредприятия““, , финансиранфинансиран отот ЕФРРЕФРР чрезчрез ОПКОПК))

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия

* По данни от 13 търговски мисии, предоставени от фирмите в информационните карти



ВВ периодапериода 19 19 додо 23 23 мартмарт 2012 2012 гг..

Търговска мисия - Запорожие, Украйна
Сектори - машиностроене и електротехника
Партньор на ИАНМСП за провеждане на двустранните срещи -
Запорожска търговско-промишлена палата (ЗТПП)
Брой участващи български МСП - 8



ПП РР ЕЕ ДД СС ТТ ОО ЯЯ ЩЩ ОО

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи - гр. Киев, Украйна
Сектори - химия и фармацевтика
Период на провеждане: начало на 2014 г.

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи - гр. Киев и гр. Одеса, 
Украйна и посещение на международна специализирана изложба WorldFood 
Ukraine - International Food and drink exhibition
Сектор – хранително-вкусова промишленост
Период на провеждане: 30.10 - 01.11.2013  г.



РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ ИИ УКРАЙНАУКРАЙНА

ТРАДИЦИОННОТРАДИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВОСЪТРУДНИЧЕСТВО



ДвустранниДвустранни икономическиикономически отношенияотношения

ТърговияТърговия БългарияБългария -- УкрайнаУкрайна

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия
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ВодещиВодещи стокистоки вв стокообменастокообмена сс УкрайнаУкрайна заза 2012 2012 гг ..
Износ от България % Внос от Украйна %

Нефтени масла и масла от битуминозни

материали
42,8 Каменни въглища, брикети 26,3

Медикаменти 12,6 Полупрод. от желязо и от нелег. стомани 23,6

Пластмасови едножични влакна 2,9 Плосковалцувани продукти от желязо 18,0

Пластмасови транспортни или

опаковъчни артикули
2,4

Нефтени масла и масла от битуминозни

материали
7,5

Повърхностно активни органични

вещества (различни от сапуните)  
2,0 Валцдрат 3,6

Електрически акумулатори 2,0
Части за пр. средства, движещи се по жп. 
линии

3,2

Хладилници, фризери, съоръжения 2,0 Минерални или химични азотни торове 2,6

Сурови или необработени тютюни 1,8
Коксове и полукоксове от каменни

въглища
1,6

Кафе печено или декофеинизирано 1,7 Безшевни тръби и кухи профили 1,0



ПотенциалПотенциал заза разширяванеразширяване нана износаизноса нана
българскибългарски продуктипродукти заза УкрайнаУкрайна

България има потенциал да предложи на украинския пазар следните

стоки:

�оборудване за хранително-вкусовата промишленост
�хранителни стоки

�изделия на електрониката

�подемно-транспортни машини
�оптични уреди и апарати

�металообработващи машини

�електрически двигатели и генератори

�мъжка и дамска конфекция

�керамични настилки и облицовки от емайл

�санитарно оборудване от керамика и др. 



ЗОНАЗОНА ЗАЗА СВОБОДНАСВОБОДНА ТЪРГОВИЯТЪРГОВИЯ МЕЖДУМЕЖДУ ЕСЕС ИИ УКРАЙНАУКРАЙНА --
НОВИНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИВЪЗМОЖНОСТИ

Една от целите, които си поставя Споразумението за асоцииране
между ЕС и Украйна е

създаване на условия за засилени икономически и търговски
отношения включително чрез създаване на задълбочена и
всеобхватна зона за свободна търговия.



ЗОНАЗОНА ЗАЗА СВОБОДНАСВОБОДНА ТЪРГОВИЯТЪРГОВИЯ МЕЖДУМЕЖДУ ЕСЕС ИИ УКРАЙНАУКРАЙНА
Преференции при внос в Украйна на промишлени стоки

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование ДялДялДялДял вввв
износаизносаизносаизноса
%%%%

МитоМитоМитоМито вввв %%%% ПреференцииПреференцииПреференцииПреференции

НефтениНефтениНефтениНефтени масламасламасламасла ииии продуктипродуктипродуктипродукти 51,0 0 0

МедикаментиМедикаментиМедикаментиМедикаменти 9,8 0 0

ИзделияИзделияИзделияИзделия отототот пластмасапластмасапластмасапластмаса 4,3 0 и 5 Премахване от датата на влизане в сила

МиещиМиещиМиещиМиещи ииии перилниперилниперилниперилни препаратипрепаратипрепаратипрепарати 1,9 6,5 Премахване от датата на влизане в сила

ХладилнициХладилнициХладилнициХладилници 1,9 5 Премахване от датата на влизане в сила

ЖелезниЖелезниЖелезниЖелезни прътипрътипрътипръти 1,9 0 0

АкумулаториАкумулаториАкумулаториАкумулатори 1,7 8 и 10 Премахване в рамките на 3-годишен преходен период

ФлоатноФлоатноФлоатноФлоатно стъклостъклостъклостъкло 1,0 10 Премахване в рамките на 3-годишен преходен период

ЧастиЧастиЧастиЧасти зазазаза машинимашинимашинимашини 0,7 0 0

КозметикаКозметикаКозметикаКозметика зазазаза косакосакосакоса 0,58 6,5 Премахване от датата на влизане в сила

ПолимериПолимериПолимериПолимери нананана пропиленапропиленапропиленапропилена 0,58 0 0

АпаратураАпаратураАпаратураАпаратура зазазаза електрическиелектрическиелектрическиелектрически веригиверигиверигивериги 0,51 0 0

ЦиментЦиментЦиментЦимент 0,50 0 0

ЛагериЛагериЛагериЛагери 0,49 5 Премахване от датата на влизане в сила

ЧастиЧастиЧастиЧасти зазазаза автомобилиавтомобилиавтомобилиавтомобили 0,46 0 и 5 Премахване от датата на влизане в сила

АрматурниАрматурниАрматурниАрматурни артикулиартикулиартикулиартикули 0,45 0 0

ТоалетнаТоалетнаТоалетнаТоалетна хартияхартияхартияхартия 0,43 0 0

АнтибиотициАнтибиотициАнтибиотициАнтибиотици 0,32 0 0



ЗОНАЗОНА ЗАЗА СВОБОДНАСВОБОДНА ТЪРГОВИЯТЪРГОВИЯ МЕЖДУМЕЖДУ ЕСЕС ИИ УКРАЙНАУКРАЙНА
Преференции при внос в Украйна на селскостопански стоки

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование ДялДялДялДял вввв износаизносаизносаизноса
%%%%

МитоМитоМитоМито
%%%%

ПреференцииПреференцииПреференцииПреференции

НеобработенНеобработенНеобработенНеобработен тютюнтютюнтютюнтютюн 1,15 1 Премахване от датата на влизане в сила или в рамките на 7-годишен преходен
период

ХраниХраниХраниХрани зазазаза животниживотниживотниживотни 0,85 10 Премахване в рамките на 7-годишен преходен период

ПресниПресниПресниПресни кайсиикайсиикайсиикайсии, , , , черешичерешичерешичереши, , , , прасковипрасковипрасковипраскови, , , , 
сливисливисливисливи

0,12 5 Намаление от 20% в рамките на 5-годишен преходен период

ДДДДругиругиругируги хранителнихранителнихранителнихранителни продуктипродуктипродуктипродукти 0,11 8 Премахване в рамките на 7-годишен преходен период

ДДДДругиругиругируги преснипреснипреснипресни плодовеплодовеплодовеплодове 0,10 17 и 20 Премахване в рамките на 5-годишен преходен период или намаление от 50% в
рамките на 5-годишен преходен период

ДругиДругиДругиДруги видовевидовевидовевидове захарзахарзахарзахар 0,08 5 Премахване от датата на влизане в сила или намаление от 20% в рамките на 5-
годишен преходен период

ТестениТестениТестениТестени изделияизделияизделияизделия 0,05 10 Премахване от датата на влизане в сила

РастенияРастенияРастенияРастения, , , , частичастичастичасти отототот растениярастениярастениярастения, , , , 
семенасеменасеменасемена, , , , плодовеплодовеплодовеплодове

0,04 0 0

ЗахарниЗахарниЗахарниЗахарни изделияизделияизделияизделия 0,03 10 Премахване от датата на влизане в сила

СпиртниСпиртниСпиртниСпиртни напиткинапиткинапиткинапитки 0,03 3,5 eur/l Премахване в рамките на 3-годишен преходен период

ВинаВинаВинаВина 0,02 0,4 eur/l Премахване в рамките на 5-годишен преходен период

СиренаСиренаСиренаСирена ииии извараизвараизвараизвара 0,01 10 Премахване в рамките на 5-годишен преходен период

КонсервираниКонсервираниКонсервираниКонсервирани зеленчуцизеленчуцизеленчуцизеленчуци 0,008 7, 10 и 15 Премахване в рамките на 3 и 7-годишен преходен период

КонфитюриКонфитюриКонфитюриКонфитюри 0,008 10 и 15 Премахване в рамките на 3-годишен преходен период

ЦигариЦигариЦигариЦигари ииии пурипурипурипури 0,006 1,5 eur/1000 къса Премахване в рамките на 7-годишен преходен период



ЗОНАЗОНА ЗАЗА СВОБОДНАСВОБОДНА ТЪРГОВИЯТЪРГОВИЯ МЕЖДУМЕЖДУ ЕСЕС ИИ УКРАЙНАУКРАЙНА --
НОВИНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИВЪЗМОЖНОСТИ



ИзпълнителнаИзпълнителна агенцияагенция заза насърчаваненасърчаване нана малкитемалките ии
среднитесредните предприятияпредприятия

телефон: +359 2 9407940

факс: +359 2 9407993

e-mail: office@sme.government.bg

www.sme.government.bg

www.export.government.bg

Благодаря за вниманието!


