
България и СТО 

КАЛЕНДАР НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СТО 

1967 
България получава статут на наблюдател в Общото 

споразумение за митата и търговията.  

5-6 ноември 1986 България подава молба за членство в ГАТТ. 

20 февруари 1990 

В рамките на Общия съвет на ГАТТ е създадена Работна 

група по присъединяване на Република България, която да 

разгледа молбата на правителството на страната за 

присъединяване към Общото споразумение за митата и 

търговията съгласно член XXXIII, и да представи на Съвета на 

представителите на ГАТТ препоръки относно проект на 

Протокол за присъединяване. 

15-16 юли 1991 

12-13 юли 1993 

4-5 ноември 1993 

28-29 март 1994 

7-8 юли 1994 

Заседания на Работната група по присъединяване на 

Република България към ГАТТ. 

11 април 1995 

Работната група по присъединяване на Република 

България към ГАТТ се трансформира в Работна група по 

присъединяване към Световната търговска организация. 

5 и 7 юли 1995 

10 и 29 юли 1996 

17 септември 1996 

Заседания на Работната група по присъединяване на 

Република България към СТО. 

2 октомври 1996 

Общият съвет на СТО взема решение за одобряване на 

Протокола за присъединяване на Република България към 

Маракешкото споразумение за създаване на СТО. България 

подписва протокола. 

24 октомври 1996 

37-то Народно събрание ратифицира със закон 

Протокола за присъединяване на Република България към 

Маракешкото споразумение за създаване на СТО (ДВ, бр.94 от 

24.10.1996г.). 

1 декември 1996 Република България става пълноправен член на СТО. 

  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТО 

След присъединяването на България към СТО, на 27 декември 1996 г. е прието 

Постановление № 307 на Министерския съвет за реда за координация и изпълнение на 

задълженията на Република България като член на Световната търговска организация, 

изменено и допълнено с ПМС № 67 от 18 март 2003 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 25.03.2003 



г.). Координатор на дейността, свързана с членството на България в СТО, е 

Министерството на икономиката. 

Задълженията на Република България като член на СТО се съдържат в 

Протокола за присъединяване към Маракешкото споразумение за създаване на 

СТО и приложените към него: 

§            Доклад на Работната група по присъединяването на Република 

България към СТО  

§            Списък на отстъпките и задълженията по достъпа до пазара на 

стоки (в сила до 01.01.2007 г.) 

§            Списък на задълженията по достъпа до пазара на услуги  

В Доклада на Работната група се съдържат констатациите на групата и 

поетите от България задължения в следните области: икономически преход, тарифна 

политика, фискална политика, нетарифни мерки, регионални търговски споразумения, 

многостранни и плурилатерални споразумения в СТО, Споразумение по свързаните с 

търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, Общо споразумение 

по търговията с услуги.  

При присъединяването си към СТО България става страна по всички 

задължителни и незадължителни многостранни споразумения в СТО, с изключение на 

Споразумението по държавните поръчки, като поема ангажимент да започне преговори 

за присъединяване към него. 

В Списъка на отстъпките и задълженията по достъпа до пазара на стоки се 

съдържат ангажиментите на България за обвързване нивото на митата на всички стоки 

от митническата тарифа, задълженията по митническите квоти, вътрешната подкрепа за 

селскостопанското производство и експортните селскостопански субсидии. 

Обвързаните мита определят максимално допустимото ниво на ставките на митата при 

третиране "най-облагодетелствана нация". С присъединяването на страната към ЕС 

България приема Списъка на отстъпките и задълженията по достъпа до пазара на стоки 

на ЕО, като страните членки на СТО имат право да поискат консултации и преговори за 

компенсации по чл. XXIV от ГАТТ (1994).   

България стриктно изпълнява ангажиментите си за постепенно намаляване на 

обвързаните мита за определени стоки, а също и за откриване на митнически квоти за 

внос на някои селскостопански стоки с по-ниски мита от обвързаните с оглед 

осигуряване на минимален и текущ достъп до пазара на тези стоки.  

В Списъка на задълженията по достъпа до пазара на услугите се съдържат 

общите и специфичните задължения в различните сектори на услугите, както и 

изключенията от третирането най-облагодетелствана нация.  

КАЛЕНДАР НА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В РАБОТАТА НА СТО  

декември 1996 

Учредява се Постоянно представителство на Република 

България към СТО в рамките на Постоянното 

представителство на Република България при Службата на 

ООН и другите международни организации в Женева. 

1996-1999 

България участва в първата, втората и третата сесии на 

Министерската конференция на СТО, проведени през 

декември 1996г. в Сингапур, май 1998г. в Женева и декември 



1999г. в Сиатъл. 

февруари 1997 
Република България получава статут на наблюдател в 

Комитета на СТО по държавните поръчки. 

1997-1998 

България участва в преговорите по търговията с базови 

телекомуникационни и финансови услуги в рамките на СТО и 

ратифицира Четвъртия и Петия протоколи към Общото 

споразумение по търговията с услуги, които влизат в сила 

съответно от 1 февруари 1998 г. и 1 март 1999 г. 

юли 1997 и септември 

1998 

Провеждат се консултации в Комитета на СТО по 

платежния баланс относно прилаганата от Република България 

допълнителна такса по вноса, въведена поради затруднения в 

платежния баланс. 

май и ноември 1997 и 

май 1998 

Провеждат се прегледи на законодателството на 

Република България в областта на авторското право и 

сродните му права, търговските марки, географските 

означения, индустриалния дизайн, патентите, топологиите на 

интегрални схеми, неразгласената информация в Съвета на 

СТО по свързаните с търговията аспекти на правата върху 

интелектуална собственост. 

1997-2001 

Провеждат се прегледи на споразуменията за свободна 

търговия, по които страна е Република България (ЕС, ЕАСТ, 

ЦЕФТА, Турция и Македония), в Комитета на СТО по 

регионалните търговски споразумения. 

1996-2001 

България провежда преговори по условията на 

присъединяване на нови страни към СТО, чрез които е 

постигнат подобрен достъп до пазарите на Грузия, Армения, 

Албания и Молдова. Продължават преговорите с други важни 

търговски партньори - Русия, Украйна, Беларус, Казахстан. 

2000-2001 

България участва в първата фаза на новия кръг 

многостранни търговски преговори в СТО по селското 

стопанство и услугите. 

септември 2000 

Представена е молба за присъединяване на Република 

България към Споразумението по държавните поръчки, с 

което се поставя начало на преговорите за присъединяване. 

ноември 2000 

Приета е Наредба за граничните мерки за закрила на 

правата върху интелектуалната собственост (ПМС № 249 от 27 

ноември 2000 г., обнародвана в ДВ бр. 98/2000 г.) в 

изпълнение на изискванията на Споразумението на СТО за 

свързаните с търговията аспекти на правата върху 

интелектуална собственост. 

декември 2000 

Започва подготовката за участието на България в 

програмата "World Trade Net" на Международния търговски 

център в Женева, целяща създаване на национална мрежа за 

обучение и консултации по въпросите на СТО, касаещи 

бизнеса. 

18 януари 2001 

Влизат в сила измененията в Списъка на отстъпките и 

задълженията на Република България по достъпа до пазара на 

стоки във връзка с отразяването на измененията в 

Хармонизираната система от 1996 г. и въвеждането на 



Комбинираната номенклатура на ЕС. 

27 февруари 2001 

С представянето на оферта за присъединяване към 

Декларацията в СТО по търговията с продукти на 

информационните технологии България стана 56-та страна в 

Комитета на участниците в разширяването на търговията с 

продукти на информационните технологии. 

януари 2002 
България се присъединява към Декларацията по 

търговията с продукти на информационните технологии . 

март 2003 

Предвид извършените промени в структурата на 

държавните органи в България и създаването на редица нови 

органи на СТО съгласно министерски решения и декларации 

на СТО след 1996 г. е прието ПМС № 67 от 18 март 2003 г. 

(обн., ДВ, бр. 27 от 25.03.2003 г.) за изменение и допълнение 

на ПМС № 307 от 1996 г. за реда за координация и изпълнение 

на задълженията на Република България като член на 

Световната търговска организация  

октомври 2002 - 

октомври 2003 

Провежда се Преглед на търговската политика на 

Република България , който завърши с представяне и 

обсъждане на подробен доклад на Секретариата на СТО и 

доклад на правителството на Република България на заседание 

на Органа на СТО по прегледа на търговската политика. 

2006 

България ратифицира със закон Протокола за 

изменение на Споразумението ТРИПС  

До 1 януари 2007 г. България участва като 

самостоятелна страна членка в новия кръг многостранни 

търговски преговори и в регулярната дейност на СТО.  

След присъединяването на страната към ЕС тя става 

част от Единния европейски пазар и следва Общата търговска 

политика на ЕС съгласно чл. 133 от Договора за ЕО. 

Интересите на 27-те държави се представляват в СТО от 

Европейската комисия при тясна координация и с участието 

на самите страни членки на ЕС. 

 


