
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Съобщение за медиите 
 
 

 

Комисията стартира портала Access2Markets в подкрепа на 

търговията на малкия бизнес  

 

Европейската комисия стартира онлайн портала Access2Markets, за да помогне на 

малките и средните предприятия да търгуват извън границите на ЕС. Новият портал 

отговаря на исканията на заинтересованите страни за по-добро разясняване на 

търговските споразумения и за подкрепа на дружествата да бъдат сигурни, че 

продуктите им отговарят на изискванията за намалени мита. Той ще служи както на 

дружествата, които вече търгуват международно, така и на онези, които тепърва 

започват да разглеждат възможности на чуждестранните пазари. Новият портал беше 

представен на виртуално събитие на високо ниво, наречено „Пътят към 

възстановяването – подпомагане на малките предприятия да търгуват международно  

(The road to recovery – empowering small businesses to trade internationally)“. Домакин 

на събитието беше изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис, а 

на него присъстваха около 1600 представители на малки и средни предприятия. 

 

Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис заяви: „Трябва да 

помогнем на нашите компании и особено на нашите МСП да извлекат максимална 

полза от търговските ни споразумения. Именно затова създадохме новия портал – за 

да помогнем на нашите по-малки компании да се ориентират в света на 

международната търговия. Този централизиран портал ще помогне на европейските 

фирми да се възползват максимално от мрежата търговски споразумения на ЕС и да 

получат най-добрия достъп до пазарите, продуктите и суровините, от които се 

нуждаят, за да растат и да останат конкурентоспособни.“ 

 

Европейският съюз разполага с голяма мрежа от търговски споразумения с над 70 

държави и региони и към момента води преговори за редица нови споразумения. 

Access2Markets разбива този сложен набор от правила в практическа информация, 

така че по-малките фирми да имат по-лесен достъп до съответната информация. В 

частност Access2Markets посочва условията за внос на стоки в ЕС и за износ на стоки 

към над 120 чуждестранни пазара.  

 

Малките предприятия представляват 88% от всички износители от ЕС. Техният износ 

представлява една трета от общия износ на ЕС и поддържа 13 милиона работни места. 

Световните пазари са важен източник на растеж за европейските малки и средни 

предприятия. Именно затова е от особена важност да се обърне специално внимание  

на малките предприятия в тяхното икономическо възстановяване след пандемията от 

коронавирус. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/bg/content


  

 

„Малките фирми са жизненоважни за нашата икономика, тъй като тя се развива чрез 

стоките и услугите, които те предоставят“, подчерта Вероник Уилемс, генерален 

секретар на Европейската асоциация на малките и средните предприятия SMEunited. 

"SMEUNited се радва да види стартирането на портала Access2Markets. Този портал ще 

помогне на малките и средни предприятия да преодолеят пречките пред 

възползването от световния пазар. Осигуряването на по-добър достъп до информация, 

която е съобразена с техните нужди, ще бъде от полза за всички европейци.“ 

Порталът позволява на компаниите да търсят следните подробности за вносни и 

износни стоки само с няколко кликвания: 

 

• Тарифи 

• Такси 

• Правила за произход 

• Продуктови изисквания 

• Митнически процедури 

• Търговски бариери 

• Статистика на търговския поток 

 

Новият портал Access2Markets също така включва обяснения, курсове и често 

задавани въпроси, за да помогне и на новите, и на опитните търговци да анализират 

ползите от търговията с всеки един от търговските партньори на ЕС. Той предоставя  

обзор на законодателството на ЕС в областта на продуктите и услугите, както и данни 

за връзка с митническите и други обществени служби в държавите-членки на ЕС и в 

търговските партньори на ЕС. Предприятията също така могат да използват портала, 

за да се свържат с Комисията и да докладват пречките пред търговията, с които се 

сблъскват. 

 

Инструментът за самооценка ROSA на Access2Markets предоставя специално 

съдействие за правилата, които определят „икономическата националност“ на даден 

продукт, известни като „правила за произход“. Те са специално разработени за всяка 

търговска сделка, като се гарантира, че чувствителните пазарни сектори са защитени 

и че фирмите могат да искат намаляване или премахване на митата, както е посочено 

в споразумението. Фирмите могат също така да намерят информация за това как 

търговските споразумения регулират търговията с услуги, условията за инвестиране  

или участие в обществени поръчки на чуждестранен пазар.  

 

Всеки продукт, търгуван на международно ниво, има код, който определя какви 

вносни мита и национални или местни данъци трябва да бъдат платени. В 

Access2Markets фирмите могат да намерят не само кода, но и какви мита трябва да 

платят във всяка юрисдикция. Виртуалният асистент на портала My Trade Assistant 

дава възможност на бизнеса да търси информация за мита, такси, правила за 

продуктите и изисквания за всеки прозорец и на всеки пазар. 

 

Порталът е оптимизиран за използване на смартфони и таблети. Той включва 

множество допълнителни лесни за използване функции, за да помогне на 

предприемачите да се възползват максимално от търговските споразумения на ЕС. И, 

разбира се, всичко това е напълно безплатно. 
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