
Външнотърговски документи, необходими при 

търговия с Турция – нови аспекти, свързани със 

сертификати за произход и АТА карнети



• Българската търговско-промишлена палата е независимо, неправителствено 

сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на 

стопанските интереси на своите членове

• Палатата е национално призната представителна работодателска организация

с над 56 000 членове и търговски представителства на чуждестранни лица, 

участваща със свои представители в над 200 публично-частни органи

https://www.bcci.bg/spisuk-inner.html

• БТПП и 27-те регионални търговско-промишлени палати/камари са обединени в 

Единна система на българските търговско-промишлени палати

https://www.bcci.bg/council-bg-rcci.html

• Към Палатата е създаден Съвет на браншовите организации с 88 члена

https://www.bcci.bg/bg-sectorial-bcci.html

• Палатата има 251 местни органи в 222 общини на страната 

https://www.bcci.bg/local-bodies-bg.html

• БТПП участва в 12 международни организации: 

https://www.bcci.bg/international.html
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Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър за

вписване на компании, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица и др.

Регистрацията в Търговския регистър на БТПП е доброволна за правните субекти по ТЗ и

сдруженията по ЗЮЛНЦ.

Регистрацията в Търговския регистър на БТПП е задължителна за търговските

представителства на чуждестранни лица по смисъла на чл.24, ал.1 от Закона за насърчаване

на инвестициите. Информация относно вписване в регистъра на БТПП ще намерите на сайта

на Палатата:

https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html и https://www.bcci.bg/tradereg-repres-bg.html

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава и заверява:

• на български и чужди езици сертификати и референции за актуалния статут на

регистрираните правни субекти, които ги легитимират пред чуждестранни партньори,

посолства, организации и др.

• сертификати за произход на стоки, експортни фактури и други търговски документи за

обслужване на международния стокообмен.

.

Единен търговски регистър на БТПП

https://www.bcci.bg/tradereg-general-bg1.html
https://www.bcci.bg/tradereg-repres-bg.html


Сертификати за произход

- БТПП е единствената организация в Република България, акредитирана от

Международната търговска камара – Париж, да издава сертификати за

произход на стоки.

- БТПП е оторизирана да издава сертификати за непреференциален произход

на стоки с Разрешение № Р-545 /32 204903/24.07.2017 на директора на

Агенция "Митници" по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците.

- Палатата е сред първите 11 търговски палати акредитирани от МТК за

извършване на дейността, към момента броят им е 775 от 31 държави.



Същност

- документ, който удостоверява произхода на стоките подлежащи за износ.

Определянето на произхода на изнасяната стока е една от ключовите бази за

прилагане на тарифни и други важни критерии. Сертификатите за произход са

предназначени единствено да докажат произхода на стоките с цел да

задоволят митнически или търговски изисквания

- Терминът "сертификат за произход“ означава специфична форма

идентифицираща стоките, с която оторизираната организация (БТПП)

удостоверява изрично, че стоките, за които се отнася сертификатът са с

произход от конкретна държава/група държави.



Издаване

- Сертификатът за произход, заверяван от БТПП включва: оригинал, копия на

сертификата – 3 бр. и заявление за издаването му. Формулярите съответстват

на международните стандарти за формат и спецификация на документа –

размери, тегло на хартия, растерен фон, цветово оформление.

- За всяка отделна пратка се издава само един сертификат за произход. Ако

дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки

камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.



- За фирмите-износители e наличен модул за дистанционно попълване и подаване

в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход

и изпращане в БТПП по електронен път с приложени към тях доказателствени

документи за предварителна проверка относно коректността и достоверността на

данните и получаване на потвърждение от БТПП.

- В изпълнение на задълженията си като член на Акредитационната верига за

издаване на сертификати за произход, БТПП спазва поставеното изискване и

въвежда данните за издадените сертификати за произход на стоки в

информационната система на Палатата, откъдето автоматично се генерира файл,

който постъпва в специалния Интернет сайт на МТК - https://certificates.iccwbo.org



Нови моменти при издаването

- От м. август 2022 г. успешно подаваме издадените от БТПП

сертификати за произход на стоки към обновената версия на

верификационния уебсайт на МТК, с отпечатан на тях QR код,

съгласно изпратените ни изисквания.

- С оглед факта, че част от клиентите ни желаят да получат освен

електронен и хартиен сертификат за произход, предвиждаме две

опции за получаването му с генериран QR код.



Инструкции за попълване в системата на ТР при 

БТПП









Основните разпоредби относно непреференциалния произход на 

стоките се съдържат в:

- Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за

създаване на Митнически кодекс на Съюза;

- Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за някои

от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза);

- Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на

подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) №

952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически

кодекс на Съюза.

- Приложение 22-01 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446



ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

В зависимост от вида й, те могат да бъдат:

- декларация от производителя

- заводски фактури;

- копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг

вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина

- фактури с деклариран върху тях произход;

- сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от

растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от

животински произход) или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на

лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), изготвени от

съответни сертифицирани лаборатории;



АТА КАРНЕТИ

- БТПП е единствената организация в България оторизирана да издава

и гарантира АТА карнети, които са международни унифицирани

митнически гаранционни документи за временен внос, износ и транзитно

преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и

Истанбулската Конвенция за временен внос.

- Република България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а

прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант

на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната

гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на

търговските палати.



ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТА КАРНЕТ

- опростяване и ускоряване на митническите процедури

- документът може да се използва в срок от една година от деня на

издаването му.

- разнообразно приложение

- могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет,

влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по

Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида,

в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да

надвишава една година от деня на издаването му.



Процедура по издаването на АТА карнетите

От 03.01.2023 г. БТПП издава АТА карнети като използва разработената от МТК 

Париж информационна система, чрез която автоматично се генерира номер и дата 

на издаване на АТА карнета.

- договор

- списък на стоките

- формуляр за издаване на АТА карнет

- депозит

- връщане на АТА карнета



Полезни връзки

https://www.bcci.bg/

https://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html

https://www.bcci.bg/tradereg-ATAkar-bg.html

http://newregister.bcci.bg/edipub/
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