
 

Към момента Европейският съюз има сключени преференциални търговски 

договорености със следните страни и региони: 

Споразумения за свободна търговия (ССТ) от ново поколение 

Партньор Дата, от която се прилага 

 

ССТ между ЕС и Южна Корея Временно прилагане от 1 юли 2011 г., в 

сила от 13 декември 2015 г. 

ССТ между ЕС и Колумбия, Перу и 

Еквадор 

Временно прилагане от 1 март 2013 г. 

за Перу, от 1 август 2013 г. за Колумбия 

и от 1 януари 2017 г. за Еквадор. 

Споразумение за асоцииране между ЕС 

и Централна Америка  

Временно прилагане на търговския 

стълб от 1 август 2013 г. за Хондурас, 

Никарагуа и Панама от 1 октомври 

2013 г. за Коста Рика и Ел Салвадор от 

1 декември 2013 г. 

Всеобхватно икономическо и търговско 

споразумение Канада — Европейски 

съюз (ВИТС) 

Временно прилагане от 21 септември 

2017 г. на някои от разпоредбите. 

Всички останали разпоредби, по-

специално тези свързани със защита на 

инвестициите, уреждането на спорове 

между инвеститор и държава и 

разпоредби по отношение на защитата 

на интелектуалната собственост, 

заетостта и опазването на околната 

среда попадат под национална 

компетентност на държавите членки на 

ЕС и ще бъдат приложени от момента на 

влизане в сила на споразумението (т.е. 

след ратификация от всички 

национални парламенти). 

 

Споразумение за икономическо 

партньорство (СИП) между ЕС и Япония 

 

В сила от 1 февруари 2019г. 

 

 

Задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия (ЗВЗСТ): 

ЕС — Грузия  Временно прилагане от 1 септември 

2014 г., в сила от 1 юли 2016 г. 

ЕС — Молдова Временно прилагане от 1 септември 

2014 г., в сила от 1 юли 2016 г. 

ЕС — Украйна Временно прилагане от 1 ноември 

2014 г./1 януари 2016 г., в сила от 1 

септември 2017 г. 

 

 



ССТ от първо поколение: 

Партньор Дата, от която се прилага 

Митнически съюз между ЕС и Турция Споразумение за асоцииране, 

подписано на 12 септември 1963 г., в 

сила от 1 декември 1964 г.; крайната 

фаза на митническия съюз е завършена 

на 1 януари 1996 г. 

ЕС — Швейцария 1972 г. 

ЕС — Норвегия 1 юли 1973 г. 

ЕС — Израел 1 януари 1996 г. 

ЕС — Йордания 1 май 2002 г. 

ЕС — Палестина1 1 юли 1997 г. 

ЕС — Тунис 1 март 1998 г. 

ЕС — Мароко 18 март 2000 г. 

ЕС — Ливан 1 март 2003 г. 

ЕС — Египет 21 декември 2003 г. 

ЕС — Алжир 1 септември 2005 г. 

Глобално споразумение между ЕС и 

Мексико 

ССТ по отношение на стоките се 

прилага от 1 юли 2000 г. ССТ по 

отношение на услугите се прилага от 1 

март 2001 г. 

Споразумение за асоцииране между ЕС 

и Чили 

1 февруари 2003 г. 

Споразумение за стабилизиране и 

асоцииране (ССА) между ЕС и Бивша 

югославска република Македония 

Временно споразумение относно 

търговията: 1 юни 2001 г. 

ССА между ЕС и Албания2 Временно споразумение относно 

търговията: 1 декември 2006 г. 

ССА между ЕС и Черна гора Временно споразумение относно 

търговията: 1 януари 2008 г. 

ССА между ЕС и Сърбия Временно споразумение относно 

търговията за Сърбия: 1 февруари 

2009 г. за ЕС: 8 декември 2009 г. 

ССА между ЕС и Босна и Херцеговина Временно споразумение относно 

търговията: 1 юли 2008 г.  

ССА между ЕС и Косово3 1 април 2016 г. 

 

Споразумения за икономическо партньорство (СИП) 

Партньор Дата, от която се прилага 

ЕС — Тихоокеански регион 28 юли 2014 г.: Фиджи; 20 декември 

2009 г.:  Папуа-Нова Гвинея. 

ЕС — КАРИФОРУМ 29 декември 2008 г.: Антигуа и 

Барбуда, Белиз, Бахамски острови, 

Барбадос, Доминика, Доминиканска 

република, Гренада, Гвиана, Ямайка, 

Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт 

                                                 
1  Това название не може да се тълкува като признаване на държава Палестина и не засяга 

индивидуалните позиции на държавите членки по този въпрос. 
2 Споразумение за стабилизиране и асоцииране 
3 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 

1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно 
обявяването на независимост от страна на Косово. 



Винсент и Гренадини, Суринам и 

Тринидад и Тобаго. 

ЕС — под-регион на държавите от 

Източна и Южна Африка (ИЮА) 

14 май 2012 г.: Мадагаскар, Мавриций, 

Сейшелските острови и Зимбабве. 

СИП между ЕС и Централна Африка 4 август 2014 г.: Камерун 

СИП между ЕС и ЮАОР 

(Южноафриканска общност за 

развитие) 

10 октомври 2016 г.: Ботсуана, Лесото, 

Намибия, Южна Африка и Свазиленд; 4 

февруари 2018 г.: Мозамбик.  

Временно СИП между ЕС и Гана 15 декември 2016 г. 

Временно СИП между ЕС и Кот д'Ивоар 3 септември 2016 г. 

  

 

 

Преференциални търговски споразумения в процес на договаряне или 

предоговаряне: 

Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

САЩ Водените от юни 2013 г. до юни 2016 г. 

преговори за споразумение за 

Трансатлантическо търговско и 

икономическо партньорство (ТТИП) са 

преустановени. 

На 15 април 2019 г. Съветът на ЕС прие 

мандати за водене на преговори със САЩ 

по Споразумение за либерализиране на 

търговията с промишлени продукти и по 

Споразумение за оценяване на 

съответствието.  

Извършва се подготовка 

за започване на 

преговорите. 

Китай 

(инвестиции) 

Преговорите за сключване на 

Всеобхватно споразумение за 

инвестициите между ЕС и Китай 

стартират на срещата  на високо 

равнище ЕС–Китай  на 21 ноември 2013 

г. в Пекин. Целта на споразумението е да 

премахне пречките за пазарния достъп 

на инвестициите и да осигури по-висока 

защита на инвеститорите и 

инвестициите.  

Споразумението ще замени 

съществуващите 26 индивидуални 

двустранни инвестиционни 

договорености между 27 страни-членки 

на ЕС и Китай. 

Последният двадесети кръг преговори е 

проведен в  периода 25-27 февруари 

2019г. 

Отделни преговори се водят за 

надграждане на Споразумението за 

търговия и икономическо 

сътрудничество  между Китай и ЕС от 

1985 г. Преговорите започват през 2007 

г., но са прекъснати през 2011 г., поради 

разминавания на мандатите и 

очакванията на страните. 

Двадесет и първият кръг 

преговори е планиран да 

се проведе през юни 

2019г. в Пекин.  



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

Асоциация на 

страните от 

Югоизточна 

Азия  (АСЕАН) 

Преговорите за регионалното групиране 

на 7 страни членки на АСЕАН са 

стартирали през юли 2007 г. През март 

2009 г. на заседание на Съвместния 

комитет е постигнато решение за 

прекъсване на преговорите регион към 

регион.  На 22 декември 2009 г. Съветът 

изрази съгласие с подхода за започване 

на двустранни преговори с отделни 

държави членки на АСЕАН, на базата на 

оправомощаването и указанията за 

водене на преговори от 2007 г., като 

едновременно с това се запази 

стратегическата цел за 

междурегионално споразумение.  

През март 2017 г. бе взето решение да 

бъде изработено бъдещото споразумение 

между ЕС-АСЕАН - регион към регион, a 

за напредъка бе докладвано на срещата 

на търговските министри на страните 

членки на ЕС и АСЕАН през 2018 г. под 

председателството на Сингапур. 

През март 2018 г. в Сингапур се реши да 

бъдат продължени усилията за 

разработване на бъдещата рамка за 

сключване на споразумение ЕС-АСЕАН, 

включително чрез продължаване на 

вътрешните консултации и ангажираност 

на експертно ниво. 

Не е определена дата за  

следващ кръг преговори. 

Сингапур Споразумението е парафирано на 20 

септември 2013 г. В резултат на 

влизането в сила на Договора за 

функционирането на ЕС (Договорът от 

Лисабон), в обхвата на споразумението 

се включват разпоредби относно 

защитата на инвестиции, за което има 

приет мандат от Съвета на 18 октомври 

2013 г. Тези преговори са финализирани 

през м. октомври 2014 г., след което 

започна процедура по правен преглед на 

договорения текст, преди одобрението 

му. 

На 24 септември 2015 г. ЕК отправи 

искане към Съда на ЕС за становище по 

отношение на разпределението на 

компетентностите между държавите 

членки на ЕС и ЕК, като поиска 

тълкуване на въпроса дали ЕС притежава 

компетентност да бъде сам страна по 

споразумението, без държавите членки. 

Съдът на ЕС се произнесе на 16 май 2017 

г. (становище 2/15), като в решението се 

посочва, че ССТ между ЕС и Сингапур е 

от смесена компетентност основно 

заради портфейлните инвестиции и 

защитата на инвестициите. 

Подписаните 

споразумения са 

представени за одобрение 

от Европейския 

парламент. 

След това ССТ може да 

влезе в сила още през 

2019 г., докато СЗИ ще 

влезе в сила след 

ратифициране от всички 

държави членки на ЕС. 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

Споразумението бе разделено на две 

самостоятелни споразумения – 

Споразумение за свободна търговия 

(ССТ) и Споразумение за защита на 

инвестициите (СЗИ), първото от които е 

от компетентност на ЕС, а второто е от 

смесена компетентност – на ЕС и на 

неговите държави членки. Двете 

споразумения са подписани на 19 

октомври 2018 г. 

Малайзия Преговорите стартират паралелно с тези 

за сключване на Споразумение за 

партньорство и сътрудничество през 

октомври 2010 г. и до момента са 

проведени 7 кръга преговори. Към 

настоящия момент не са постигнати 

съществени договорености и напредък в 

процеса. По време на посещението в 

региона през м. април 2015 г. на 

комисаря по търговията Сесилия 

Малмстрьом, от малайзийска страна е 

заявено, че те са концентрирали 

усилията си върху Споразумението за 

Транс-тихоокеанско партньорство и 

нямат готовност за продължаване на 

преговорите за ССТ с ЕС. 

Възможно е подновяване 

на преговорите в скоро 

време. Необходимо е 

Малайзия да приеме нов 

мандат с по-високо ниво 

на амбиция, защото 

старият мандат е базиран 

на Транс-тихоокеанското 

партньорство, а целта на 

ЕС е нивото на амбиция да 

се доближава повече до 

споразумението между ЕС 

и Виетнам. 

Виетнам Преговорите с Виетнам за сключване на 

споразумение за търговия и инвестиции 

са финализирани с постигнатото 

политическо съгласие през м. юли 2015 

г. В съответствие със становище 2/15 на 

Съда на ЕС от 16 май 2017 г., 

постигнатото споразумение с Виетнам е 

разделено на две самостоятелни 

споразумения - Споразумение за 

свободна търговия и Споразумение за 

защита на инвестициите. 

Двете споразумения са преведени на 

всички официални езици на ЕС и се 

подготвят решения на Съвета на ЕС за 

тяхното подписване. 

Предвижда се подписване 

на споразуменията в края 

на юни 2019г. на срещата 

на върха ЕС-Виетнам. 

 

 

Тайланд Съветът одобри началото на преговори 

за сключване на Споразумение за 

свободна търговия с Тайланд през 

февруари 2013 г. Официално 

разговорите са стартирали през май 2013 

г. и досега са проведени 4 кръга 

преговори, последният от които е бил 

през април 2014 г. В момента 

преговорите са замразени поради 

политически причини вследствие на 

военния преврат в страната през 

пролетта на 2014 г. 

Съгласно заключенията, 

приети от Съвета през 

декември 2017 г., 

възстановяването на 

преговорите може да се 

осъществи след встъпване 

в длъжност на 

демократично избрано 

правителство. 

Индонезия Преговорите за ССТ между ЕС и 

Индонезия стартираха официално на 18 

юли 2016 г., като първият кръг е 

Осми кръг преговори е 

предвиден да се проведе 

от 17 юни 2019г. 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

проведен в периода 20-21 септември 

същата година в Брюксел, а до момента 

са проведени шест кръга преговори. 

Последният до момента кръг преговори е 

проведен в периода 11-15 март 2019 г. в 

Брюксел. 

 

Преговорите може да 

бъдат финализирани не 

по-рано от края на 2019 г. 

Филипините Преговорите с Филипините за сключване 

на споразумение за търговия и 

инвестиции са стартирали през декември 

2015 г. като първият кръг преговори е 

проведен през месец май 2016 г. До 

момента са проведени два кръга 

преговори.  

За момента не е насрочен 

нов кръг преговори. 

Мианмар ЕС е изпратил предложение през 

декември 2014 г., като от оттогава са 

проведени четири кръга преговори: 9-12 

февруари 2015 г.; 25-29 май 2015 г.; 21-

23 септември 2015 г. и 13- 16 декември 

2016 г. Технически срещи са се състояли 

в периода 26-27 април 2017 г. и е 

постигнат добър напредък, но 

дискусиите следва да продължат. 

Няма определена дата за 

следващия кръг 

преговори. 

Индия Преговорите за сключване на 

амбициозно и широко-обхватно 

споразумение за свободна търговия са 

стартирали през месец юни 2007 г. и 

след 12 кръга и няколко технически 

срещи са в застой от лятото на 2013 г., 

поради несъответствие в мащаба на 

целите. ЕС продължава да бъде 

ангажиран със засилване на 

икономическото партньорство с Индия и 

със сключване на всеобхватно и 

взаимноизгодно Споразумение за 

свободна търговия, след като бъде 

постигнато взаимно съгласие и 

сближаване на вижданията за крайната 

цел на споразумението. 

Двете страни 

продължават да 

поддържат регулярни 

контакти с цел 

създаването на условия 

позволяващи 

възобновяване на 

преговорите. 

Австралия Решението на Съвета на ЕС за 

стартиране на преговори за сключване 

на всеобхватно търговско споразумение 

е прието на 22 май 2018 г. Целта на 

преговорите е да се премахнат 

бариерите пред търговията със стоки и 

услуги, да се създадат нови възможности 

за търговия за малки и големи компании, 

да се определят амбициозни правила, 

които да улеснят търговията и да я 

направят по-устойчива. Преговорите 

започват на 18 юни 2018 г. в столицата 

на Австралия - Камбера. Последният 

трети кръг преговори е проведен в 

периода 25-29 март 2019 г. в Канбера.  

Следващият кръг 

преговори е планиран да 

се проведе през 

седмицата, започваща на 

1 юли 2019 г. в Брюксел. 

Нова Зеландия 

 

Решението на Съвета на ЕС за 

стартиране на преговори за сключване 

Следващият кръг 

преговори е планиран да 



Страна Текущо състояние Следващи стъпки 

на всеобхватно търговско споразумение 

е прието на 22 май 2018 г. Целта на 

преговорите е да се премахнат 

бариерите пред търговията със стоки и 

услуги, да се създадат нови възможности 

за търговия за малки и големи компании, 

да се определят амбициозни правила, 

които да улеснят търговията и да я 

направят по-устойчива. Преговорите 

започват на 21 юни 2018 г. в столицата 

на Нова Зеландия – Уелингтън. 

Последният четвърти кръг преговори е 

проведен в периода 13-17 май 2019г. в 

Уелингтън. 

се проведе в периода 8-12 

юни 2019г. в Брюксел. 

Меркосур Преговорите са възобновени през 2016 

г., след размяна на предложения за 

пазарен достъп. Първият кръг преговори 

е проведен в Брюксел през октомври 

2016 г. Последван е от още няколко 

кръга, като последният от тях  се е 

състоял в Монтевидео в периода 10-13 

декември 2018 г. 

Предстои да бъде 

уточнена датата на 

следващия кръг 

преговори. 

Мексико Преговорният процес за модернизация 

на съществуващото Глобално 

споразумение между ЕС и Мексико 

стартира през юни 2016 г. Последният 

кръг преговори се е състоял в Мексико в 

периода 12-16 февруари 2018 г. 

Постигнато е политическо одобрение на 

21 април 2018 г. и всички текстове са 

финализирани и публикувани.  

В момента се извършва 

юридически преглед на 

текстовете, като се 

оптимизират от правна 

гледна точка. 

Чили Първият кръг преговори се  състоя на 16 

ноември 2017 г. в Брюксел. Вторият кръг 

е проведен в Сантяго де Чили през 

януари 2018 г., последният в Брюксел 

през май 2018 г. 

Следващият кръг 

преговори ще се състои в 

Чили, като датата следва 

да бъде уточнена. 

Турция На 20 януари 2017 г. Съветът е стартирал 

обсъждания относно предложение на 

Комисията за насоки на преговори с 

Турция. През 2017 г. предложението е 

преминало обсъждане през работните 

групи на Съвета - Работна група за 

разширяването на ЕС и преговорите за 

присъединяването на нови страни към ЕС 

и Комитет по търговската политика, като 

е обсъдено и в Европейския парламент. 

Съветът трябва да приключи работата си 

по насоките за преговори. 

Преговорите могат да  

стартират след като 

Съветът приеме насоки за 

преговори. 

В този контекст обаче, в 

заключенията от 

заседанието на Съвета по 

общи въпроси от 26 юни 

2018 г. се отбелязва: 

„Турция се отдалечава от 

Европейския съюз. 

Следователно 

преговорите за 

присъединяване на 

Турция ефективно спират 

и не могат да бъдат 

разглеждани други глави 

за отваряне или 

затваряне и не се 

предвижда по-нататъшна 
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работа за модернизиране 

на митническия съюз ЕС-

Турция.“ 

Босна и 

Херцеговина 

Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране между ЕС и Босна и 

Херцеговина е подписано през юни 2008 

г. и влиза в  сила през юни 2015 г. 

(Търговската част е в сила от юли 2008 

г. с помощта на Временното 

споразумение по търговията и въпроси 

свързани с търговията.) 

Продължават преговорите 

за присъединяване на 

Босна и Херцеговина към 

Световната търговска 

организация. 

Сърбия Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране между ЕС и Сърбия е 

подписано през април 2008 г. и влиза в 

сила през септември 2013 г. 

(Търговската част е в сила от септември 

2010 г. с помощта на Временното 

споразумение по търговия и въпроси 

свързани с търговията). 

Продължават преговорите 

за присъединяване на 

Сърбия към Световната 

търговска организация. 

 

Страни от Евро-Средиземноморското партньорство, Страни от Източното 

партньорство: 

 

Мароко Споразумението за асоцииране между ЕС 

и Мароко е подписано през 1996 г. и 

влиза в сила през март 2000 г. Двете 

страни договарят допълнителен 

протокол към споразумението свързан с 

уреждането на споровете, който влиза в 

сила през ноември 2012 г. Договорено е 

и допълнително споразумение за по-

нататъшна либерализация на търговията 

със селскостопански стоки, което влиза в 

сила от октомври 2012 г. 

През март 2013 г. между ЕС и Мароко 

стартират преговори за изграждането на 

дълбока и всеобхватна зона за свободна 

търговия (ДВЗСТ) и до момента са 

проведени 4 кръга преговори, като се 

преговаря по текстовете на всички глави 

от споразумението.  

Последния кръг 

преговори се е състоял 

през април 2014 г., след 

което преговорите са в 

застой и се изчаква от 

страна на Мароко да 

бъдат проведени 

предварителни 

проучвания.  

Тунис Споразумението за асоцииране между ЕС 

и Тунис е подписано през юли 1995 г. и 

влиза в сила през март 1998 г.   

През юни 2014 е приключил 

подготвителния процес за стартиране на 

преговори за изграждането на Дълбока и 

всеобхватна зона за свободна търговия 

(ДВЗСТ) като двустранните преговори за 

либерализирането на търговията със 

селскостопански стоки и 

либерализирането на търговията с 

услуги ще бъдат интегрирани в новата 

ДВЗСТ. Преговорите са стартирали на 13 

Предстои да бъдат 

определи датите за 

провеждането на 

следващия пети кръг 

преговори. 
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октомври 2015 г.  Предварителен кръг 

преговори са се състояли през седмицата 

между 19 и 22 октомври в Тунис. Първият 

пълен кръг преговори е проведен от 18 

до 21 април 2016 г. Следващият, втори, 

пълен кръг преговори е проведен през 

май 2018 г. в Тунис.  

Третият кръг преговори е проведен през 

м. декември 2018 г. в Брюксел. 

Четвъртият кръг преговори е проведен в 

периода 28 април – 2 май 2019 г. в 

Тунис. 

 

Армения  Няма приет мандат на преговори за 

сключване на Споразумение за свободна 

търговия. 

Преговорите за подобряване и замяна на 

текущото Споразумението за 

партньорство и сътрудничество и 

включените в него търговски разпоредби 

са приключили на 27 февруари 2017 г. 

Новите договорености са парафирани на 

24 ноември 2017 г.  в рамките на срещата 

на върха на Източното партньорство. 

Споразумението се 

прилага предварително от 

1 юни 2018 г. 

 

Азeрбайджан Няма приет мандат на преговори за 

сключване на Споразумение за свободна 

търговия. 

През февруари 2017 г. са стартирали 

преговори за подобряване и замяна на 

текущото Споразумението за 

партньорство и сътрудничество 

включващо неговите търговски 

разпоредби. В периода 27-29 март 2019 

г., в Брюксел се проведе шестия кръг от 

преговори, а седмият кръг от преговори 

се състоя в Баку, на 23-25 април 2019 г. 

Продължават и преговорите за 

присъединяване на  Азърбайджан към 

Световната търговска организация. 

Предстои да бъде 

насрочен осми кръг от 

преговори. 

Беларус С изменение на регламент  2015/936, 

Комисията е предложила отпадането на 

автономните тарифни квоти за  внос  на 

текстилни изделия и облекла от Беларус 

отчитайки тяхната,  незначителна роля 

на въздействие върху търговията. 

Регламент № 2017/354 на 

ЕП и на Съвета  изменя 

Регламент 2015/936 

относно общите правила 

за внос на текстилни 

продукти от някои трети 

страни, които не са 

обхванати от двустранни 

споразумения, протоколи 

или други договорености 

или от други специфични 

правила на Съюза. Той е 

приет на 15 февруари 

2017 г. и е публикуван на 

3 март 2017г. 

Два пъти годишно се 

провежда диалог за 
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търговията с Беларус, за 

да се засили 

сътрудничеството и 

прозрачността по 

въпросите на търговията. 

   

Киргизстан Колежът е упълномощил Комисията и 

Върховния представител  на ЕС  за 

започване на преговори и за сключване 

на ново споразумение (Споразумение за 

засилено партньорство и 

сътрудничество) с Киргизката Република 

основаващо на разпоредбите залегнали 

в действащото Споразумение за 

партньорство и сътрудничество, което е 

в сила от 1995 г. Съветът е одобрил 

насоките за преговори на 9 октомври 

2017 г. 

Преговорите са стартирали с първия 

„политически“ кръг преговори проведен 

на 19 декември 2017 г. 

Преговорите по разпоредбите за 

либерализиране на търговията са 

стартирали в Киргизстан на 28 февруари 

- 1 март 2018 г. 

Петият кръг от преговорите по 

търговската част от новото споразумение 

се е провел в Бишкек на 29-31 януари 

2019 г., а шестият кръг се е състоял в 

Брюксел на 2-5 април 2019 г. 

Седмият кръг от 

преговори се планира да 

бъде проведен през м. 

юни 2019 г., в зависимост 

от напредъка на 

преговорите. 

Узбекистан Проектът за мандат за водене на 

преговори ще бъде обсъждан в Съвета на 

ЕС. 

 

   

Търговия със 

селскостопанс

ки стоки риба 

и рибни 

продукти със  

Страните от 

Европейската 

асоциация за 

свободна 

търговия 

(ЕАСТ) 

Европейско икономическо пространство 

(ЕИП): Преговорите за по-нататъшна 

либерализация на търговията със 

селскостопански стоки, риба и рибни 

продукти са част от Споразумението за 

ЕИП.  

Преговорите с Исландия за защита на 

географските означения и 

либерализация на основните 

селскостопански продукти са 

приключили през 2015 г. В момента са в 

процес на формално приемане. 

Преговорите с Норвегия за защита на 

географските означения са стартирали 

през 2013 г., но в момента са в застой. 

Преговорите за либерализация на 

селскостопанските продукти са 

стартирали през 2015 г., приключили са 

на ниво преговарящи през април 2017 г. 

и се прилагат от 1 октомври 2018 г. 

Преговорите с Норвегия и Исландия за 

рибните квоти стартираха през януари 

Предстои формално 

приемане на 

споразумението с 

Норвегия  за 

либерализиране на 

селскостопанските 

продукти. 
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2014 и бяха финализирани през м. юни 

2015 г.  

 

Швейцария: Преговорите за по-

нататъшна либерализация на 

селскостопанските продукти с 

Швейцария са стартирали през 2008 г. и 

са в застой от 2009 г. 

   

Споразумения 

за асоцииране 

с Андора, 

Монако и Сан 

Марино 

На 4 декември 2014 г. Съветът 

разрешава водене на преговори „за едно 

или няколко Споразумения за 

асоцииране“ между ЕС и Андора, Монако, 

Сан Марино. Главната цел на тези 

преговори е да бъде разрешено на тези 

страни да участват във вътрешния пазар 

(четирите свободи). 

 

Преговорни сесии са 

предвидени да се 

проведат в Брюксел през 

март, април, юни, юли и 

октомври 2019 г. 

 

 

 

Последна актуализация: 31 май 2019г. 

 

 

Повече информация за търговските споразумения на ЕС, както и текстовете на 

сключените споразумения могат да бъдат намерени на следния адрес: 

http://ec.europa.eu/trade/pгolicy/countries-and-regions/agreements/ 

Актуална информация и преглед на процеса на преговорите за сключването на 

преференциални търговски споразумения на ЕС могат да бъдат намерени на следния 

адрес:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 

Допълнителна информация относно всички аспекти на Общата търговска политика на 

ЕС може да бъде намерена на сайта на ГД „Търговия” на Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/trade/ 
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