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СЕМИНАР  
"НОВ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА  ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ, 
НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В СФЕРАТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА 

ДЕЙНОСТ“ 
 
ДАТА И ЧАС:                      20 октомври  2017, 08:30 – 13:00  
МЯСТО:                              Българска  търговско-промишлена палата 
                                             ул. „Искър“ 9, 1000 София, България   
РАБОТЕН ЕЗИК:                 Руски, със синхронен превод на български език  

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
  
08:30 – 09:00            РЕГИСТРАЦИЯ И КАФЕ 
 
09:00– 09:15             ОТКРИВАНЕ НА  СЕМИНАРА 
                                     Г-н Георги Минчев, Председател на УС на  БРТПП  
                                     Г-н Георги Петров,   Съветник на Президента на ТПП РФ 
 
09:15 – 10:15            ПРЕЗЕНТАЦИЯ  "МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА ЕВРАЗИЙСКИЯ  ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ“ 
                                     Г-жа Галина Владимировна Баландина, ръководител на Център за подкрепа на 

външноикономическата дейност и развитие на регионите, член на Съвета на ТПП РФ по 
митническа  политика.  

 
10:15 – 10:45            КАФЕ - ПАУЗА 
 
10:45 – 11:45            ОБЩА ДИСКУСИЯ   
 
          ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ НА  ДИСКУСИЯТА 
- Основни  нововъведения,  заложени в МК ЕАИС.  
- Изменения в митническото законодателство на  ЕАИС във връзка с приемането на Митническия кодекс   
- Промени в реда за митническо деклариране на стоки  и прилагане на митнически операции   
- Прилагане на механизма   «на едно гише» при извършване на митническите операции   
- Оптимизация на реда за предварително информиране на митническите органи за стоките, влизащи на 

митническата територия на ЕАИС.  
- Унифицирани  особености на митническото деклариране на стоките, транспортирани в разглобен вид, 

прилагане на непълно и периодично митническо деклариране  
- Промени в прилагането на митническите процедури  
- Ред за заплащане на митнически такси  
- Регламентация на прилагането на специални, антидъмпингови и компенсационни мита  
- Etc.  

11:45-13:00                  РАБОТЕН ОБЯД 
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НАШИЯТ ЛЕКТОР  
 

 
 
 
Галина Баландина 
Ръководител на Център за подкрепа на външната икономическа дейност и развитие на регионите 
 
 
Г-жа Галина Баландина  е признат експерт в областта на митническото и държавното регулиране на 
външнотърговската дейност.  
 
Почетен адвокат на Руската Федерация, генерал-майор от митническата служба в оставка, г-жа 
Баландина има повече от 20- годишен опит в митническите служби, включително като  ръководител на 
Правния отдел на Федералната митническа служба на Русия и руското Министерство за икономическо 
развитие, където тя заема длъжността Директор на Департамента за държавно регулиране на 
външнотърговската дейност.   
 
Г-жа Баландина участва в разработването на Митническия кодекс на Руската Федерация, както и 
неговите последващи изменения и допълнения, както и в разработването на по-голямата част на 
нормативните актове на Федералната митническа служба на Русия.  
 
Активно участва в разработването на изменения на Митническия кодекс на Митническия съюз, проекта 
на  Федералния закон "За митническото регулиране в Руската Федерация", както и в подготовката на 
концепцията и нормативни актове  в рамките на проекта "Зелен коридор за иновативни компании." 
 
От декември 2010 г. г-жа Баландина е член на Експертния съвет в рамките на Митническия съюз (Русия, 
Беларус и Казахстан). 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 

 
РЕГИСТРАЦИЯ 

 

• Участието се заявява   чрез изпращане на попълнена регистрационна форма на адрес  
office@brcci.net  или чрез онлайн регистрация на сайта на БРТПП, линк: 
http://brcci.net/home/news/92-bg-ru-investment-forum-bg  

 

• Крайният срок за  заявяване на участие  е  17.10. 2017г.    
 

• От съображения за сигурност, нерегистрирани участници няма да бъдат допускани  в залата.  
 
 

ТАКСА УЧАСТИЕ 
 

• Членовете на БРТПП,  представители на държавни институции и медии не заплащат 
такса участие.  

 

• Таксата участие в Семинара е в размер 100 лева без  ДДС. Таксата включва материали и 
кетъринг.  
 

• На членовете на БТПП се предоставя отстъпка от таксата в размер  20%.  
 

• На участниците, платили до 16.10.2017, се предоставя отстъпка в размер  20%.  
 

• На участниците, регистрирали се и за Форума на 19.10.17 и за семинара на 20.10.17, се 
предоставя отстъпка от таксата за семинара  в размер  50%. За платилите до 10.10.2017г. 
отстъпката от 20% важи с натрупване.   

 

• Такса участие се заплаща по банков път по сметката на БРТПП. За платената такса участие се 
издава фактура.   

 
БАНКОВА СМЕТКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА УЧАСТИЕ 
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