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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от Конституцията
на Република България и чл. 35б, ал. 2, 5 и
6 и чл. 36в, ал. 1 от Закона за независимия
финансов одит
РЕШИ:
Избира Симеон Първанов Милев за член
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

УК АЗ № 286

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република
България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кооперативна
република Гаяна със седалище в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8687

8748

УК АЗ № 287

РЕШЕНИЕ

за избиране председател на Комисията по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Полина Кръстева Карастоянова
за председател на Комисията по културата
и медиите.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 12 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8852

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Бойко Василев Коцев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Руската федерация, и
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ту ркменистан със
седалище в Москва.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 декември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8747
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни и
допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2,
раздел ІІ, т. 4.1.3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за
2014 г. в размер 22 000 000 лв. за финансиране
на разходи за данък добавена стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по
Програмата за развитие на селските райони
през 2007 – 2013 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за структурни
и допълнителни фискални мерки по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 47, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
13 декември 2014 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8866
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
в общ размер 35,9 млн. лв., разпределени,
както следва:
1. за финансово осигуряване на Договор
№ МС-115/11.10.2012 г. за предоставяне на
софт уерна осигуровка за програмни продук
ти на Майкрософт с придобит лиценз за
безсрочно право на ползване за нуждите на
държавната администрация на Република
България – 23,2 млн. лв.;
2. за текущи и капиталови разходи на
у чебно-к линичната база на Медицински я
факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ – 12,7 млн. лв.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 са за сметка на
предвидените средства по централния бюджет
за 2014 г.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 са за сметка на
резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. по бюджетна
програма „Администрация“ – 23,2 млн. лв.,
и бюджетна програма „Други дейности и
услуги“ – 12,7 млн. лв.
(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г. – със сума в размер 12 млн. лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2014 г. – със сума в размер 35,2 млн. лв.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30,
31, 34, 37, 44, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63,
66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94 и 101 от
2014 г.) в колона 3, в пореден № 3 числото
„52 722 300“ се заменя с „53 422 300“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8887

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за обществените
поръчки, приет с Постановление № 150 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2007 г.,
бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 27
от 2011 г. и бр. 17 и 20 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създават т. 8 – 14:
„8. съставянето и поддържането на списъка
с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП;
9. организирането на жребий за избор на
външни експерти;
10. провеждането на процедури чрез електронни каталози;
11. препоръчителните образци на документи, приложими при възлагане на обществени
поръчки;
12. задължителното минимално съдържание на договора за обществена поръчка и
препоръчителен образец на договора;
13. въвеждането и използването на електронните платформи „електронен мониторинг“ (е-мониторинг) и „електронен одит“
(е-одит);
14. методиката за определяне на цените по
договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1,
т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:

ВЕСТНИК
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а) в т. 1, буква „б“ след думите „ал. 3 и 7“
се добавя „или чл. 27б, ал. 2“;
б) в т. 7 думите „в случаите по чл. 90, ал. 1,
т. 3 – 9 и 12 ЗОП“ се заменят с „в случаите
по чл. 90, ал. 1, т. 5 – 9 ЗОП, а в случаите
по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4 – когато се одобрява
такава“;
в) в т. 9 запетаята след думите „рамкови
споразумения“ и текстът докрая се заличават;
г) създава се т. 12а:
„12а. информацията по чл. 44, ал. 10 ЗОП.“
2. В ал. 2, т. 1 след думата „създаване“ се
добавя „и подновяване“.
3. В ал. 3 думите „и т. 12“ се заличават.
4. В ал. 4 навсякъде думите „чл. 45а“ се
заменят с „чл. 45в“.
5. В ал. 5 думите „10 и 14“ се заменят с
„10, 12а и 14“.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Информацията по ал. 1, т. 9 съдържа
най-малко:
1. официално наименование и адрес на
възложителя;
2. вид на процедурата;
3. обект и предмет на обществената поръчка:
а) за строителство: описание и обем на
поръчката, общи характеристики на строителството;
б) за доставки: описание и количество на
стоките, когато е подходящо – и код съгласно
Общия терминологичен речник (CPV);
в) за услуги: категория и описание на услугата; код съгласно Общия терминологичен
речник (CPV); данни за количеството и обема
на услугите;
4. дата на публикуване на обявлението за
поръчка;
5. дата на сключване на договора за възлагане на поръчката, съответно на рамковото
споразумение;
6. критерии за възлагане на поръчката;
7. брой на получените оферти, включително по всяка обособена позиция, когато е
приложимо;
8. лицата, които са подали оферти, включително членовете на обединението, когато
участникът е обединение;
9. стойността на договора, съответно на
договорите, когато е приложимо;
10. стойността и частта от поръчката, която
ще бъде възложена на подизпълнители, ако
има такива;
11. дата на изпращане на обявлението.“
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията обявленията за избор на подизпълнител
за поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „т. 8 – 12“ се
заменят с „т. 8 – 12а“;
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б) точки 3 и 4 се отменят;
в) точка 5 се изменя така:
„5. чрез въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител
на електронни образци:
а) на страницата на агенцията, или
б) чрез използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а обявлението по чл. 5а – по реда на
ал. 1, т. 1 или 2“.
3. В ал. 5 думата „съпроводителното“ се
заменя със „съпроводително“, а думите „по
електронна поща – в полето „Относно“ на изпратеното електронно съобщение“ се заменят
с „по реда на ал. 1, т. 5 – в полето „Коментар
на възложителя“ на съответния образец“.
4. В ал. 6 думите „по един от начините,
посочени в ал. 1, т. 2 или 3“ се заменят с „по
реда на ал. 1, т. 2“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „в 7-дневен срок
от датата на“ се заменят с „както следва“ и
пред тях се поставя запетая;
б) в т. 1 в началото се добавя „в 7-дневен
срок от датата на“;
в) в т. 2 в началото се добавя „в 30-дневен
срок от“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Информация за изпълнен договор за
обществена поръчка се изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е изпълнено
последното дължимо плащане и е прието
съответното изпълнение. При изпращане на
информацията не се изчаква предвиденият
гаранционен срок, когато е уговорен такъв.“
§ 6. Член 8 се отменя.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „които са създали профил на
купувача“ и запетаите пред и след тях се заличават, а думата „него“ се заменя с „профила
на купувача“;
б) създава се изречение второ:
„Информацията се публикува по начин, който удостоверява датата на публикуването є.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Възложителят не е задължен да публикува в профила на купувача информация,
свързана с възлагане на поръчки на стойност
по чл. 14, ал. 5 и 7 ЗОП.“
§ 8. В чл. 9а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „профил“ се заменя с
„профила“, а думите „съответно на друг интернет адрес“ и запетаята пред тях се заличават.
3. Алинеи 4 – 6 се изменят така:
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„(4) На Портала за обществени поръчки
се осигурява публичен достъп до поканата за
срока, определен от възложителя за получаване на оферти по чл. 101б, ал. 1, т. 5 ЗОП.
(5) Въ злож и тел я т о т тегл я п убли чната
покана чрез отбелязване в съответното поле
на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:
1. първоначално обявените условия са
променени, или
2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6
ЗОП не е спазен, или
3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.
(6) След оттегляне на поканата публичният
достъп до нея чрез Портала за обществени
поръчки се преустановява, а на профила на
купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.“
§ 9. В чл. 13, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. списъка на външните експерти по чл. 19,
ал. 2, т. 8 ЗОП;“.
§ 10. В чл. 14 ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) За всяко от лицата по чл. 119к, ал. 1
ЗОП в регистъра се създава уникален номер,
под който се вписват обявленията за избор на
подизпълнител за поръчки с обект по чл. 3,
ал. 2 ЗОП.“
§ 12. В чл. 17 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) За всяка поръчка в регистъра се предоставя актуална информация за възможността
за участие в процедурата, като се посочва
крайният срок за подаване на оферти или
заявления за участие. Този срок не се посочва
в случай на процедура на договаряне без обявление или когато цялата процедура е спряна.
(3) Когато възложители възлагат договори
за обществени поръчки въз основа на рамково
споразумение, сключено от централен орган
за обществени поръчки, изпратената от тях
информация по чл. 5, ал. 1, т. 9 и 10, както
и тази по чл. 5, ал. 1, т. 14, в случаите на
недействителност на договора, се вписва към
уникалния номер на поръчката, открита от
централния орган за обществени поръчки.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Правописни или технически грешки,
допуснати от възложителите при попълване
на образци на документи, се коригират чрез
техническа редакция след получено писмено
искане от съответния възложител. Не се допуска техническа редакция на обявлението
за обществена поръчка и на решението за
промяна по чл. 27а, ал. 3 ЗОП.
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(2) Последващите вписвания на нови обстоятелства в документите по партидата на
възложителя се извършват, без да се засяга
информацията, съдържаща се в предходните
вписвания, и се отбелязват като „служебно
вписване“ или „техническа редакция“.
(3) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че
вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Искането по ал. 1 се изпраща по
пощата, по факс или по електронна поща с
използване на електронен подпис.“
4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „архивира“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията, свързана със създадена
система за предварителен подбор, се архивира след изтичане на 5 години считано от
годината, следваща годината на последното
є подновяване в регистъра.“
§ 15. В чл. 21 след думата „годината“ се поставя запетая и се добавя „следваща годината“.
§ 16. В чл. 22, ал. 1:
1. В т. 3 думите „11 и 12“ се заменят с
„11 – 12а“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 17. В чл. 23 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Възложителят не може да изисква
офертата да съдържа декларация по чл. 56,
ал. 1, т. 11 ЗОП, в случай че не е посочил в
документацията органите по чл. 28, ал. 5 ЗОП.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 19. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Декларацията за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП се подписва
от лицата, които представляват кандидата
или участника.
(2) В случай че комисията за провеждане
на процедурата установи, че декларацията
по ал. 1 е с невярно съдържание, отстранява
от процедурата всички кандидати или участ
ници, които са свързани лица или свързани
предприятия.“
§ 20. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. При подготовката на документацията за участие възложителите могат да
използват препоръчителните образци на документи съгласно приложение № 1.“
§ 21. В чл. 27 думите „в обявлението“ се
заменят с „при откриването є“.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Лицата, които са определени за членове на комисията, съответно на журито – при
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конкурс за проект, или консултантите подават
декларация, че не са участвали като външни
експерти в изготвянето на:
1. техническите спецификации;
2. методиката за оценка на офертата, при
критерий икономически най-изгодна оферта.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 23. В глава четвърта се създава раздел IIа:
„Раздел IIа
Ред за съставяне и поддържане на списъка с
външни експерти
Чл. 29а. (1) Списъкът с външни експерти
по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП съдържа най-малко
следната информация:
1. имена на експерта съгласно документ
за самоличност;
2. ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен
номер;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. придобита образователна степен и специалност;
5. област на професионална компетентност,
определена в съответствие с категориите от
Общия терминологичен речник (CPV);
6. данни за професионална квалификация,
допълнителна квалификация, ако има такава,
и практическия опит, свързани със заявената
професионална компетентност;
7. посочване на документите, посредством
които се доказва заявената професионална
компетентност;
8. данни за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация;
9. регион/региони на действие на експерта
в страната;
10. данни за лицето/органа, предложили
вписването на експерта.
(2) Данните по т. 2 се използват само за
служебни цели и не се отразяват в публичната
част от списъка.
(3) Изпълнителният директор на агенцията
има право да изисква и включва в списъка по
ал. 1 и допълнителни данни и информация
за експертите.
Чл. 29б. (1) Включването на експерт в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП се извършва от
органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП въз
основа на заявление по образец, одобрен от
изпълнителния директор на агенцията.
(2) Заявлението по ал. 1 се попълва посредством електронен формуляр чрез Портала за
обществени поръчки.
(3) Заявлението по ал. 1 се изпраща до
агенцията по един от следните начини:
1. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП – чрез
директно въвеждане на данните в онлайн образеца с използване на електронен подпис; в
данните на подписа задължително следва да
се съдържа ЕИК на лицето/органа;
2. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП – чрез
директно въвеждане на данните в онлайн
образеца с използване на електронен подпис
или чрез попълване на онлайн образец без
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използване на електронен подпис, като в този
случай заявлението се изпраща на хартиен
носител със саморъчен подпис; заявление,
попълнено онлайн без използване на електронен подпис, което в едномесечен срок не
е постъпило в агенцията на хартиен носител,
се заличава служебно.
(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП
носят отговорност за верността на заявените
данни.
(5) Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 7 и чл. 34, ал. 3 ЗОП
възложителите имат право да изискват от
лицата, включени в списъка по чл. 19, ал. 2,
т. 8 ЗОП, доказателства за верността на посочените данни.
Чл. 29в. (1) Вписването в списъка е валидно
за срок до 12 месеца считано от датата на
подаване на заявлението. След изтичане на
срока вписаните данни се заличават служебно.
(2) Заличените данни се съхраняват за
период от 3 години, след което се архивират.
(3) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП
могат да потвърждават заявените данни чрез
искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията, преди изтичане
на срока по ал. 1, при което валидността на
заявлението се удължава за нов период.
(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП
могат да оттеглят по всяко време заявленията
си за включване в списъка чрез искане по
образец, одобрен от изпълнителния директор
на агенцията.
Чл. 29г. (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8
ЗОП може да се включи лице, което отговаря
на следните изисквания:
1. да е навършило 18 години и да не е
поставено под запрещение;
2. да не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и да не е лишено от
правото да упражнява професия или дейност,
която се отнася до вписването;
3. да разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената
област в съответствие с категориите от Общия
терминологичен речник (CPV).
(2) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1,
т. 1 ЗОП удостоверяват със заявлението за
вписване в списъка, че за предложените от
тях лица е извършена проверка относно обстоятелствата по ал. 1.
(3) Лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП декларират обстоятелствата по ал. 1 в заявлението
за вписване в списъка.“
§ 24. В глава четвърта се създава раздел IIб:
„Раздел IIб
Ред за провеждане на жребий за избор на
външни експерти като членове на комисиите
за разглеждане и оценка на оферти
Чл. 29д. (1) Възложителят избира чрез жребий външен експерт за поръчките по чл. 34,
ал. 3, изречение 2 от ЗОП измеж ду всички
експерти с професионална компетентност от
категорията, отговаряща на основния код на
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поръчката по Общия терминологичен речник
(CPV), като отчита конкретния є предмет.
(2) Жребият по ал. 1 се извършва след
публикуване в Регистъра на обществените
поръчки на обявлението за обществена поръчка, а при процедурите на договаряне без
обявление – на решението за откриване.
(3) Жребият по ал. 1 се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на
възложителя чрез използване на специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала
за обществени поръчки, съгласно критерии,
посочени от възложителя.
(4) Възложителят сключва договор с експерта, определен по реда на ал. 1, и го включва
в състава на комисията за провеждане на
процедурата.
Чл. 29е. Възложителят провежда повторен жребий за избор на експерт в някой от
следните случаи:
1. при отказ на експерта, определен чрез
специализирания модул по чл. 29д, ал. 3;
2. когато по обективни причини не е възможно привличането на експерта като член
на комисията, включително поради наличие
на нормативно ограничение;
3. когато възникне невъзможност за изпълнение на задълженията на експерта в хода на
провеждане на процедурата;
4. когато в проведения жребий няма експерт, който да отговаря на зададените от
възложителя условия;
5. когато експертът не е предоставил доказателства за наличие на професионална
компетентност в изискваната от възложителя
категория от Общия терминологичен речник
(CPV);
6. когато е необходимо привличането на
повече от един експерт.
Чл. 29ж. Избраният експерт, както и лицата,
които във връзка с изпълнение на служебните
си задължения имат информация за извършения избор, са длъжни да я пазят в тайна до
момента на обявяване състава на комисията.
Чл. 29з. (1) Възложителят определя възнаграждението на външния експерт преди провеждането на жребия и го посочва в заявката
към автоматизирания модул по чл. 29д, ал. 3.
(2) Възнаграждението по ал. 1 не може да
надхвърля стойността по чл. 14, ал. 5, т. 2 ЗОП.
Чл. 29и. Възложителят е длъжен да съхранява документите, свързани с проведените
жребии, в срока по чл. 58а, ал. 6 ЗОП.“
§ 25. В чл. 33, ал. 3, т. 2, изречение второ
думите „или в документацията“ се заличават.
§ 26. Създават се чл. 34а – 34в:
„Чл. 34а. (1) При използване на електронен
каталог възложителят определя формат за
представяне и организиране на информацията,
валиден за всички участници. Информацията
се обработва електронно по начин, който
дава възможност за сортиране и автоматична оценка на предложенията по отделните
позиции на каталога.
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(2) В случаите по ал. 1 възложителите
са длъж ни да посочат в док у ментаци ята
за участие цялата необходима информация
относно формата, използваното електронно
оборудване, условията за осъществяване на
техническото свързване, организацията на
процеса за подаване и оценка на каталозите.
Чл. 34б. Когато е сключено рамково споразумение с повече от едно лице, в което не
са определени всички условия и е предвидено
подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите възлагат
всеки конкретен договор по реда на чл. 93б,
ал. 3 ЗОП. В този случай отправената покана
предвижда възможност за актуализиране или
потвърждаване на подадените до момента
каталози. Изискванията по чл. 93б, ал. 3, т. 3
и 4 ЗОП се обезпечават чрез автоматизирани
средства за електронно подаване, съхраняване
и обработване на информацията.
Чл. 34в. При динамични системи за доставки възложителите могат да предвидят
офертите по чл. 93ж, ал. 1 ЗОП да се подават
под формата на електронен каталог. В тези
случаи чрез поканата по чл. 93и, ал. 1 ЗОП
се предоставя възможност за актуализиране
на каталога.“
§ 27. В чл. 38, ал. 1 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 2“.
§ 28. Създават се чл. 39а – 39в:
„Чл. 39а. (1) При провеждане на процедура
на договаряне без обявление в случаите по
чл. 93 ЗОП възложителят взема решение за
откриване на процедурата и сключва договор
за обществена поръчка след влизане на решението за откриване на процедурата в сила.
(2) При подписване на договора по ал. 1
определеният за изпълнител представя освен
документите по чл. 47, ал. 10 и декларация за
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.
Чл. 39б. Преди откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка по чл. 3, ал. 2,
т. 2 – 4 ЗОП възложителят е длъжен да вземе
предвид мотивираното писмено становище на
съответния компетентен орган по Закона за
защита на класифицираната информация относно наличие на класифицирана информация.
Чл. 39в. Когато възложителят е определил
допълнителен срок по чл. 51, ал. 3 ЗОП, той
изчаква резултата от проучването за достъп
до класифицирана информация, като при
необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на проучването.“
§ 29. В чл. 41, ал. 1 след думата „поръка“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 30. В глава четвърта, в раздел V се създава чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) В проекта на договор към
документацията за у частие възложителят
включва най-малко следната информация:
1. данни за страните, датата и мястото на
сключване на договора;
2. предмет;
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3. цена, ред и срокове за разплащане;
4. срок или продължителност на изпълнение
на поръчката, а при поетапно изпълнение – и
междинни срокове, когато е приложимо;
5. права и задължения на страните;
6. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно
освобождаване;
7. ред за приемане на работата;
8. условия и ред за прекратяване.
(2) В проекта на договор трябва да се предвиди задължение за изпълнителя да сключи
договор за подизпълнение, ако е обявил в
офертата си ползването на подизпълнители,
както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за
подизпълнение.
(3) Когато предметът на поръчка включва гаранционно поддържане, възложителят
определя в проекта на договор каква част от
гаранцията за изпълнение е предназначена за
обезпечаване на гаранционното поддържане.
(4) При подготовката на документацията
за участие възложителите могат да използват
препоръчителния образец на договора за обществена поръчка съгласно приложение № 3.“
§ 31. В чл. 48 ал. 1 се отменя.
§ 32. В глава пета заглавието на раздел I
се изменя така:
„Раздел I
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22
ЗОП“.
§ 33. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За осъществяване на предварителен
контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП възложителят изпраща до агенцията:
1. проекта на решение за откриване на
процедурата, когато е приложимо;
2. проекта на обявление;
3. информация за предварителен контрол,
която съдържа:
а) проекта на методика – в случаите на
критерий икономически най-изгодна оферта;
б) мотивите за определените критерии за
подбор.“
2. В ал. 2:
а) създава се т. 4а:
„4а. критерият за оценка на офертите;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. източниците на финансиране, включително фондовете и оперативните програми,
когато е приложимо;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 и 2, попълнени по
утвърдени образци, се изпращат по електронен
път. Придружителното писмо се подписва с
електронен подпис, а документите по ал. 1 се
прилагат като прикачени файлове към него.“
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4. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Изпълнителният директор на агенцията
със заповед утвърждава образците по ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и определя електронния формат,
техническите изисквания и способите за изпращане на документите по ал. 1 и 2.
(5) Заповедта и образците по ал. 4 се публикуват на Портала за обществени поръчки.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думите „по електронна поща“ се заличават.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) След изготвяне на становището по
чл. 20а, ал. 3 ЗОП то се подписва с електронен подпис и се изпраща на възложителя по
електронен път.“
8. Досегашните ал. 7 – 9 се отменят.
§ 34. Създава се чл. 49б:
„Чл. 49б. (1) Едновременно с въвеждането
в регистъра на решението и на обявлението
за откриване на процедурата възложителят
изп раща до агенци я та и информаци я за
предварителен контрол, която в приложимите случаи съдържа одобрената методика и/
или писмени мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП.
Информацията се изпраща като прикачен
файл към обявлението. В информацията се
посочват и мотиви за определените критерии
за подбор, ако същите се различават от вече
проверените.
(2) След изготвяне на окончателен доклад
за законосъобразност той се изпраща на
възложителя на адреса, посочен в обявлението, и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП
по електронна поща, подписан с електронен
подпис. Когато се установи, че не е изпратена
информацията по ал. 1, това обстоятелство
се отбелязва в доклада.
(3) Всеки етап от предварителния контрол
се извършва еднократно.
(4) Предварителен контрол не се извършва
на процедури, за които не са изпратени проектите на документи по чл. 49а, ал. 1.“
§ 35. В глава пета заглавието на раздел II
се изменя така:
„Раздел II
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24
ЗОП“.
§ 36. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „чл. 5,
ал. 1, т. 7“ се поставя запетая, добавя се „когато се одобрява такава“ и се поставя запетая;
б) изречение второ се изменя така:
„Когато решението е изпратено по реда на
чл. 6, ал. 1, т. 5, поканата и доказателствата
се изпращат по електронна поща с използване
на електронен подпис.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За целите на контрола доказателствата
към мотивите се изпращат на български език.
Доказателства, получени на чужд език, не се
разглеждат.“
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3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Становището се изпраща на възложителя по електронна поща с електронен подпис
на електронния адрес, посочен в решението
за откриване, на възложителя, който го публикува на профила на купувача.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 37. В чл. 55а, ал. 1 думите „При установяване различна практика на възложителите
при прилагане на закона и подзаконовите
нормативни актове по обществени поръчки“
се заличават, а думата „изпълнителният“ се
заменя с „Изпълнителният“.
§ 38. Създава се глава пета „б“:
„ Г л а в а
п е т а
„ б “
ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА
ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 13 И ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 9 ЗОП
Чл. 55б. Цената на договор, сключван по
реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9
ЗОП, се определя съгласно методиката, посочена в приложение № 4.“
§ 39. Създава се глава пета „в“:
„ Г л а в а
п е т а
„ в “
Е Л Е К Т РОН Е Н МОН И Т ОРИ Н Г (Е -МО Н И Т ОРИ Н Г ) И Е Л Е К Т Р ОН Е Н ОД И Т
(Е-ОДИТ)
Чл. 55в. (1) Органите за контрол по закона
могат да разработят и използват платформа
за автоматичен достъп до базите данни на
възложителите – е-мониторинг.
(2) Възложителите нямат право да откажат
свързване на системата по ал. 1 към собствените им бази от данни.
(3) Достъпът до базите от данни на възложителите трябва да е организиран по начин,
който гарантира запазване на верността и
целостта на информацията.
(4) Стандартите, правилата за достъп до
базите от данни, правата и задълженията
на лицата, които ще ползват платформата,
се уреждат с вътрешни правила, издадени
от ръководителите на органите за контрол
по закона.
Чл. 55г. (1) Органите за контрол по закона
могат да разработят и използват платформа за
автоматично подаване и обработка на сигнали
за нарушения при възлагане на обществени
поръчки – е-одит.
(2) Платформата по ал. 1 трябва да гарантира поверителността на личните данни на
лицата, които подават сигнали.
(3) Ръководителите на органите за контрол
утвърждават вътрешни правила за подаване,
текущо проследяване и докладване на постъпилите сигнали.“
§ 40. Създава се приложение № 1 към
чл. 25а:
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„ Приложение № 1

към чл. 25а

Образец № 1

ДО
…………..............................................………………
…………...............................................………………1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 2
в …………. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ ……………………………………..“
Административни сведения
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)
Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се
добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се 1. ……...................................................
зачертава) от следните лица:
2. ……...................................................
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката:............................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН …………...........................................................................…….............,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените
поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „…………………………….“, като подаваме
оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Документът се адресира до възложителя на конкретната обществена поръчка, като е достатъчно посочване на длъжност.
2
Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1.
1

БРОЙ 104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта,
включително условията на труд и минимална цена на труда. 3,4
5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се
подчертава) следните подизпълнители:
1. ........................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността
на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……. календарни дни считано от
крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ са:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 5 и 5 ЗОП, подписана от
лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;
б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49,
ал. 1 и/или 2 ЗОП.6
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

..........................................................................................
7

...........................................................................................

Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................... ,
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка с предмет „................................................................................................................ “
8

ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
Този текст (декларация) може да се включва в представянето на участника само при процедури по ЗОП
за строителство или услуги, при които в изпълнение на чл. 28, ал. 5 ЗОП в документацията за участие
възложителят изрично е посочил органите, от които може да се получи информация за условията за
закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството или към услугите –
предмет на поръчката, и са в сила в държавата, в която те ще се изпълняват.
4
Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП „Минимална цена на труд“ е минималният
размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния
доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.
5
Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП се декларират от участниците, при условие че възложителят ги е
посочил като пречка за участие в процедурата в обявлението за обществена поръчка или в поканата за
участие.
6
Текстът се включва, при условие че възложителят е поставил в обявлението или в поканата за участие
изискване за доказване на обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.
7
Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
8
Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния
участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се
прилага в Плик № 1.
3
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e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс.9
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до
конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите
е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Представляваният от мен участник 10 (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони
и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам
определена професия или дейност11 съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението (включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната
и сигурността12).
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за
обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на
доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни
условия на труд;
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки.
12. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от службите за сигурност
по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която
изключва заплаха за национална сигурност.13
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен
срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в
които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 1114 са:
1. ........................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
Обстоятелството се включва в образеца на декларация само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2
ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
10
Обстоятелствата по т. 7 – 12 се включват в образеца на декларацията само и доколкото възложителят
ги е предвидил като пречка за участие в конкретна процедура и ги е посочил в обявлението за обществена
поръчка или в поканата за участие (при процедура на договаряне без обявление).
11
Посочва се конкретна професия или дейност, която трябва да съответства на предмета на обществената
поръчка.
12
Текстът в скоби се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта
на отбраната или сигурността.
13
Текстът се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
14
Посочването на т. 7, 8, 10 и 11 е необходимо, когато възложителят е включил някое от обстоятелствата,
описани в тези точки, като пречка за участие в процедурата, съответно като обстоятелства, подлежащи
на деклариране.
9
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Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по
т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:
1. ........................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП15
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................ – участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „...................................................................................................................... “
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните
разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по
отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

16
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Образец № 416
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител17
Подписаният ...................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
.................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):
.................................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .......................................................................
.................................................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет „................................................................................... “
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
.................................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени
от подизпълнителя)
.................................................................................................................................................................................
15
Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
16
Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено
лице, което подава офертата.
17
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
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3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки
желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да
се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

Образец № 5
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП18
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „……………………“, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на
подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното
с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на конкретната
обществена поръчка, както следва:
№

Предмет на изпълнената доставка/услуга
и кратко описание

Стойност/цена (без ДДС)
и количество/брой/обем
на изпълнената доставка/
услуга19

Крайна дата на изпълнение на доставката/
услугата

Получател на
доставката/
услугата

1.
2.
В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните
доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП 20:
1...................................................................................................................................................………………………
2...................................................................................................................................................………………………
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

Образец № 6
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП 21
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………“, заявяваме, че през последните
5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу
строителство, както следва:
Образецът може да се използва, когато при обществена поръчка за доставка или услуга възложителят е
поставил изискване за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
19
Колоната се включва в списъка, когато възложителят е поставил изискване за доказване на опит в
изпълнение на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки/услуги на определена
стойност и/или в определен обем/количество, съобразено със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
20
Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той
се позовава. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51,
ал. 4 ЗОП доказателства.
21
Образецът може да се използва, когато възложителят е поставил изискване в процедурата за представяне
на списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
18
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Стойност/цена (без
ДДС) и обем на изпълненото строителство22

Дата на приключване
изпълнението на строителството

С Т Р. 1 5
Лице, за което е
изпълнено строителството (ако има
такова)

1.
2.
За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2,
букви „а“ – „в“ ЗОП 23:
1..................................................……......................................................................................................…………………
2.................................................…………………….......................................................................................................…
3........................................................................................................................................................................ 24
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис

...........................................................................................

Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка 25
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………“, заявяваме:
1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в
съответствие с изискванията на възложителя, са:
Образование (степен,
Професионална квалификаПрофесионален опит в
Служител/
специалност, година на ди- ция (направление, година на
областта на ……………….
експерт
пломиране, № на диплома, придобиване, № на издадения
(месторабота, период,
(трите имена)
учебно заведение)
документ, издател)
длъжност, основни функции)
1.
2.
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще
осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.
Дата

............................/ ............................/ ............................

Име и фамилия

..........................................................................................

Подпис (и печат)

...........................................................................................

Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт 26
Подписаният/ата ............................................................................................................................................
(трите имена)
.................................................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на експерт в офертата на .....................................................................................................
(наименование на участника)
Колоната се включва в образеца, когато възложителят е поставил определени изисквания за стойността и/или
обема на изпълненото строителство, съобразени със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
23
Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2
ЗОП доказателства.
24
Участникът посочва конкретните документи, които прилага, или конкретни регистри, на които се позовава.
25
Образецът може да се използва при обществени поръчки, в които е необходимо участниците да представят документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП. Документът се поставя в Плик № 1.
26
Образецът може да се използва при процедури, в които изискванията на възложителя предполагат
възможност за ангажиране на експерти, които не са служители на участника. Документът се представя
поотделно за всеки експерт, като се прилага в Плик № 1.
22
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ДЕКЛАРИРАМ:
1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет „…………………………….“.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.
Дата: ..................................................

Декларатор:.........................................

Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 27
Подписаният/ата ........................................................................................................................................... ,
(трите имена)
данни по документ за самоличност ................................................................................................................. ,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...............................................................................................................................................
(длъжност)
на ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „……………………………………“
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа
технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
...........................................................................................

§ 41. Приложението към чл. 38, ал. 1 става приложение № 2.
§ 42. Създава се приложение № 3 към чл. 47а, ал. 4:
28

“

„Приложение № 3
към чл. 47а, ал. 4

Образец на проектодоговор за обществена поръчка

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧК А
№………………../………………..
Днес, ........................... г., в гр./с. ...................... на основание чл. ……………. ЗОП между:
.............................................................................................................................................................................. с
(наименование на възложителя)
адрес: .................................................................................................................................................................... ,
ЕИК/БУЛСТАТ: ……………………, представлявано от ..........................................................................................
(законен представител – име и длъжност)
или ........................................................................................................................................................................ ,
(упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
наричано по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,
и
........................................................................................... със седалище ................................................................
(наименование на изпълнителя)
и адрес: ................................................................................................................................................................. ,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)
……….:…………….., представлявано от .....................................................................................................................
(законен представител – име и длъжност)
или ........................................................................................................................................................................ ,
(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
определен за изпълнител след проведена …………….………. процедура за възлагане на обществена
(вид процедура)
поръчка № ........................................................................................................................................................... /
(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)
Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.
28
Образец на проектодоговор за обществена поръчка на основание чл. 47а, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
27
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публична покана № .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ,		
(уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост
„Договор“, с предмет:
.................................................................................................................................................................................
(наименование на поръчката, дадено от възложителя)
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
.................................................................................................................................................................................
(подробно описание на договорното задължение – предмет на обществената поръчка)
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ………………………….. лв.
(без ДДС) и ........................................................................................................................ (с включен ДДС). 29
2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и .......
.................................................................................................................................................................................
(посочват се други документи, които удостоверяват изпълнението и приемането на работата по договора)
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от ……... дни 30 считано
от ............................................................................................................................................................................
(посочва се от кога задължението е изискуемо)
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка,
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНК А: ...............................
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от …….. дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които
са приети по реда на т. 9.3.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Договорът влиза в сила от …….................... и има действие до ............................................................. 31
3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е ...................................................................................................
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 32
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 10.1 от настоящия договор.
4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
Общата цена по договора се определя съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Възможно е
да се уговори възложителят да заплаща последователно изпълнените конкретни дейности в рамките на
ценовото предложение за изпълнителя, представляващо неразделна част от договора.
30
Съобразно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, когато длъжникът е публичен възложител, страните
могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение
може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството
на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с
интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.
31
Срокът може да е определен или определяем.
32
Правата и задълженията на страните зависят от особеностите на предмета на поръчката.
29
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5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора,
включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително
техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката,
както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок
от ......... дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ……………………….. (…………….....................……………………..) лева,
(с думи)
представляващи .......... (%)33 от неговата обща стойност, без ДДС.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно
не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението
на задълженията си по договора с повече от …………дни.
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да
търси обезщетение за претърпени вреди.
8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията
по т. 8.1 в срок от …………. дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа .............. (...............) част от гаранцията за изпълнение за обезпечаване
(с думи)
задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението.34
8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след завършване и
приемане на всеки отделен етап. 35
8.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1
на двустранен протокол/акт или на друг документ.
9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІ. НЕУСТОЙКИ 36
10.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на ……. % за всеки просрочен ден, но не повече от …… %
(……............….. процента) от стойността на забавената дейност.
(с думи)
10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение
и обезщетение за претърпени вреди.
Условията и размерът на гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в обявлението/
поканата за участие или в публичната покана, като размерът не може да превишава 5 % от стойността
на поръчката. Когато договорът няма крайна обща стойност, гаранцията за изпълнение се определя
на базата на прогнозната стойност на обществената поръчка (без ДДС).
34
Клаузата е относима към договори, в чийто предмет е включена и гаранционна поддръжка.
35
Клаузата е относима към договори с поетапно изпълнение.
36
Клауза за „Неустойки“ не е част от минималното задължително съдържание на проекта на договор
съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
33
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VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 37
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай
че последните са причинени от непреодолима сила.
11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава,
тя не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в срок ……………… от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Настоящият договор се прекратява:
12.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност38;
12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12.1.5. С окончателното му изпълнение;
12.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет
на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да
предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от ………. работни дни;
12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител,
който е различен от този, посочен в офертата му;
12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с ..............................................................
(срок на предизвестието)
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията
на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна
разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна,
съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане
на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. 39
18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация – приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение – приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
………………………………...................……
………………………………...................……
(име, подпис, печат)
(име, подпис, печат)“
Клауза за „Непредвидени обстоятелства“ не е част от задължителното минимално съдържание на проекта на договор съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
38
Основанието е приложимо към договори, в които е заложена пределна стойност.
39
Законодателството в областта на обществените поръчки има предимство пред договорните клаузи на
Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК).
37
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§ 43. Създава се приложение № 4 към
чл. 55б.
„Приложение № 4
към чл. 55б
МЕТОДИК А
за определяне на цените по договор, сключван
по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1,
т. 9 ЗОП
1. Цените по договора се определят въз основа
на необходимите разходи (себестойността) за
изпълнение на възлаганите дейности, увеличени
с предвидената от възложителя печалба, както
и с разчетите/разходите за данъци, такси и др.
по т. 8, буква „б“.
2. Предвиденият процент за печалба не може
да надвишава повече от 10 на сто от разходите
(себестойността), определена в съответствие с т. 5.
3. Процентът на печалбата по т. 2 може да
се начислява както върху цялата сума на разходите (себестойността) по договора, така и върху
отделни елементи.
В случай че процентът на печалба се начислява върху отделни елементи, с различен размер
за всеки от тях, например върху разходите за
труд, механизация и др., по всеки от елементите тя не може да надвишава 10 на сто спрямо
разходите за него.
4. Преди сключване на договор възложителят
следва да се убеди, че:
а) фактическите разходи (себестойността) е
определена, като са взети под внимание единствено разходите, необходими за изпълнение
на възлаганата дейност съобразно нейния обем
и времетраене, включително като изиска от
изпълнителя да представи разчети за начина,
по който е определена себестойността по всеки
неин елемент съобразно обема и времетраенето;
б) равнището/нивото на разходите по отделните елементи на себестойността са определени
така, че да е гарантирана тяхната обективност;
за обективни се приемат такива равнища на
разходите, които са разчетени в съответствие с
действащи правила и стандарти за определянето
им и/или обичайно биха се отчели за изпълнение на същата или сходна дейност от независим
икономически оператор.
5. Съобразно вида на възлаганите дейности
разходите, съставляващи общата калкулация,
могат да обхващат, когато е приложимо:
а) разходи за материали (основни и спомагателни);
б) разходи за амортизация на дълготрайни
материални и нематериални активи;
в) разходи за заплати и трудови възнаграждения;
г) разходи, дължими към работници въз основа
на нормативен акт или в съответствие с колективни договорености по договори със синдикати
(храна, добавки към трудовото възнаграждение,
специално работно облекло и други);
д) разходи за гориво-смазочни материали;
е) разходи за енергия, електрическа и/или
топлинна и/или различни енергоизточници;
ж) разходи за транспорт;
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з) разходи за разрешителни, лицензии, сертификати и други, обичайно необходими за
осъществяване на съответната дейност;
и) нормативно установени разходи за осигуровки, здравно обслужване и други, дължими
от работодателя;
к) нормативно определени разходи за застраховане на активи, служители и работници;
л) доставно-складови разходи, които не могат да надвишават 7 процента от стойността на
влаганите материали;
м) разходи за външни услуги 40 , които не могат
да надвишават 20 процента от общия размер на
себестойността.
6. Разходите по т. 5 се определят, като се вземат предвид както преките разходи (намиращи
директно отражение в себестойността), така и
непреките разходи (разпределени на база), с
отчитане на условията по т. 4.
7. Не се допуска отнасяне в себестойността
на разходи за лихви, глоби, неустойки и други
икономически санкции с изключение на:
а) разходите за лихви по редовно обслужвани
кредити (без наказателни лихви, лихви за забава
и други);
б) разходите за обслужване на кредити, извън
лихвите, по буква „а“, дължими в съответствие с
клаузите по договорите с кредитни институции
(такси за обслужване и други).
8. При формиране на себестойността по т. 5
не се допуска включване на разходи, преди да
се определи процентът на печалба по т. 1 и 2 за:
а) облагане на печалбите/доходите на изпълнителя, както и на разходите, свързани с
отчисления от формираната печалба/доход под
формата на дивидент и други, включително разходите, с които печалбите/доходите следва да се
увеличат предвид условието, че тези разходи не
се признават за такива, преди да се определи
размерът на облагаемата печалба/доход;
б) разчетите за ДДС, акцизи, данъци, такси,
митнически сборове и други начисления върху
стойността на стоката/услугата, които са дължими съгласно нормативен акт.
9. Сумите по т. 8, буква „б“ се включват в
дължимата сума по договора, но се посочват
отделно, така че да е видно, че върху тях не се
начислява печалба.
10. Като се вземат предвид посочените условия, цената на договора се определя по следните
формули:
Когато печалбата се начислява върху разходите за целия договор:
ЦДг = (Рсб+(Рсб x П)/100) + ДДС+АДТМС,
където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб са разходите на базата на себестойността;
Външни услуги включват дейности, възлагани
от изпълнителя на друг изпълнител, с оглед осигуряване на условия за изпълнение на договора,
който ще се сключи по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и
чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП. Посредством възлагането на
външни услуги не се допуска превъзлагане на дял
от предмета на договора, който ще се сключи по
реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП.
40
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П е печалбата, определена в процент, но не
повече от 10 на сто;
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци,
такси, митнически сборове и други.
Когато печалбата се начислява върху отделни
елементи от себестойността:
ЦДг = ((Рсб1 +(Рсб1 х П1)/100) + (Рсб2 +
(Рсб2 х П2)/100) +…(Рсбn +(Рсбn х Пn)/100)) +
ДДС+АДТМС, където:
ЦДг е цената на договора;
Рсб 1,2…n са разходите на базата на себестойността за всеки елемент поотделно;
П1,П2…Пn е печалбата, определена в процент,
но не повече от 10 на сто за всеки отделен елемент;
ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;
АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци,
такси, митнически сборове и други.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 44. В 6-месечен срок от влизането в сила
на постановлението стойността на дължимите
плащания по договори, сключени по реда на
чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП, се
преизчислява съобразно методика по чл. 55б
от правилника.
§ 45. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Румяна Бъчварова
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8895

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-310
от 2014 г. за преназначаване на държавните
служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Държавният служител може да бъде
временно преназначен на по-висока длъжност,
когато отговаря на изискванията за образование, квалификация и достъп до съответното
ниво на класифицирана информация за съответната длъжност.“
Преходна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8840
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953
от 8 декември 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират условията и редът за осъществяване
на дейностите по химическа, биологическа
и радиационна защита от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните
работи (ГДПБЗН – МВР) и териториалните
є звена при пожари, бедствия и извънредни
ситуации.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 се провеждат в
съответствие с Националния план за защита
при бедствия, приет от Министерския съвет,
съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за защита при
бедствия (ЗЗБ).
Чл. 3. (1) Химическата, биологическата и
радиационната защита включват:
1. провеждане на мерки за предотвратяване
и/или намаляване на последиците от инцидента и аварията за населението и околната
среда;
2. оказване помощ на пострадалите;
3. ликвидиране на последиците от инцидента и аварията.
(2) Химическата, биологическата и радиационната защита се извършват чрез:
1. установяване на възникването на инциденти и аварии и разпространението на
опасни вещества и материали;
2. организиране на мониторинг, ранно
предупреждение и оповестяване за възникнала опасност и контрол при радиационно/
химическо замърсяване или биологическо
заразяване и поддържане на необходимата за
целта апаратура;
3. създаване на организация и изпълнение
на мерки за химическа, биологическа и радиационна защита;
4. рационално използване на силите и
средствата на единната спасителна система
за защита при бедствия (ЕСС);
5. създаване и поддържане на необходимия
резерв от материално-технически средства за
защита, включително индивидуални средства
за защита за основните съставни части на ЕСС;
6. провеждане на комплекс от специални,
санитарно-хигиенни и противоепидемични
защитни дейности;
7. оказване на първа помощ на пострадалите;
8. ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно/химическо
замърсяване и биологично заразяване;
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9. подготовка и поддържане в готовност
на екипите от ЕСС;
10. участие в поети от страната задължения за международно сътрудничество при
осъществяване на химическа, биологическа
и радиационна защита.
Чл. 4. (1) Дейностите по химическа, биологическа и радиационна защита се координират от ръководител на място, определен
съгласно ЗЗБ.
(2) Ръководителят на място организира
взаимодействието и координацията между
частите на ЕСС при провеждането на дейности по ал. 1.
(3) При необходимост ръководителят на
място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
Чл. 5. Районът на бедствието, в който се
извършват дейности по химическа, биологическа и радиационна защита на населението,
е място на намеса по смисъла на чл. 31,
ал. 1 ЗЗБ.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ ЗАЩИТИ
Раздел I
Химическа защита
Чл. 6. Химическа защита на населението
се провежда в случаите на:
1. промишлени аварии, съпроводени с
експлозии, пожари, отделяне на опасни химически вещества и разпространението им
в атмосферния въздух;
2. промишлени аварии с отделяне на опасни
химически вещества в резултат на изтичане
или разливи;
3. аварии, свързани с разру шаване на
магистрални тръбопроводи за течни или газообразни химически вещества;
4. аварии и инциденти с железопътни и
автотранспортни средства при превоз на
опасни химически вещества.
Чл. 7. В мястото на намеса ръководителят
по чл. 4:
1. организира разузнаване за изготвяне
на първоначална оценка на замърсяването с
опасни вещества и материали чрез:
а) установяване на източника/източниците
на химическото замърсяване;
б) определяне вида на опасните химически
вещества и материали;
в) използване на данни за метеорологичната обстановка;
г) определяне границите на зоната на химическото замърсяване;
д) определяне направлението на разпространение на опасните вещества;
е) определяне на пътищата за обхождане
и/или евакуация;
2. определя вида на екипите от ЕСС;
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3. организира извеждане, деконтаминация
и оказване на първа помощ на пострадалите;
4. организира санитарно-хигиенен и охранителен режим;
5. привлича специализирани сили и средства от ЕСС.
Чл. 8. За идентифициране на контейнери с
опасни химически вещества се използват етикетите с названия и маркировки на продуктите
(№ по ООН, CAS №), транспортните документи, информационните листи за безопасност,
база данни за обекти, работещи и съхраняващи
опасни вещества на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 9. (1) Контролът по замърсяването на
атмосферния въздух с вредни вещества в случаите по чл. 6 се организира и извършва от
органите на Министерството на вътрешните
работи (МВР), Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и Министерството на
здравеопазването (МЗ).
(2) Мониторингът на атмосферния въздух
се осъществява чрез наличната техника и
апаратура за химическо разузнаване.
Чл. 10. (1) Ръководителят на място използва данните от измерванията на въздуха при
възникване на аварийни ситуации с опасни
химически вещества за определяне на мерките
за защита на населението.
(2) Зоните на химическо замърсяване се
изолират и се ограничава достъпът и движението в тях.
Чл. 11. Оповестяването на населението за
химическо замърсяване с опасни вещества
се извършва от Националния оперативен
център (НОЦ) и от оперативните центрове
на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 12. По разпореждане на ръководителя
на място се:
1. използват индивидуални средства за защита на дихателните органи, очите и кожата
от опасни вещества, високи температури и
изгаряния, взривове и други механични въздействия, осигурявани от кмета на общината
или съответния работодател;
2. организира извеждане или укриване на
населението в засегнатия район в защитни
съоръжения или приспособени за целта помещения.
Чл. 13. В горещата зона ръководителят на
място разпорежда изпълнението на мерки
за намаляване на вредното въздействие на
опасните вещества чрез:
1. използване на подходящи индивидуални
средства за защита, спазване на безопасни
условия на работа и синхронизиране на действията на участващите екипи;
2. ограничаване разпространението на
опасни химически вещества чрез използване
на способа „водни завеси“ или предварително монтиране на оросителни системи около
резервоарите;
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3. медицинско наблюдение на участващите
екипи.
Чл. 14. В мястото на намеса се провеждат
дейности за намаляване и ликвидиране на
последиците съобразно вида на замърсителите чрез:
1. отстраняване, депониране и измиване
на замърсени участъци;
2. използване на деконтаминиращи вещества за неутрализиране на разливи от киселини и основи;
3. ликвидиране на последиците от разливане на живак;
4. локализиране и отстраняване на разливи на петролни продукти при пробиви на
цистерни и тръбопроводи;
5. поставяне на бонови заграждения за събиране и ограничаване на петролни продукти
във вътрешни водоеми;
6. контрол за степента на замърсяване на
техниката и транспортните средства с опасни
вещества.
Чл. 15. Екипите на ГДПБЗН – МВР и/
или на териториалните є звена организират
и оказват съдействие при събиране на опасните отпадъци от аварията и инцидента, след
което собствениците им ги предоставят за
унищожаване на юридически лица, които са
лицензирани да извършват тази дейност по
реда на Закона за управление на отпадъците.
Чл. 16. Ръководителят на място определя
пунктовете за извършване на деконтаминация на пострадалите, екипите, използваните индивидуални средства за защита,
специализираната техника, транспортните
средства и др.
Чл. 17. Участвалите в спасителни дейности
и/или в дейности за намаляване и ликвидиране на последиците от инцидента и аварията
задължително подлежат на деконтаминация
и медицински преглед.
Раздел II
Биологическа защита
Чл. 18. (1) При възникване на авария и
инцидент, свързан със заразяване с опасни
биологични вещества и материали, ръководител на място съгласно ЗЗБ е ръководителят на регионалната здравна инспекция или
на областната дирекция по безопасност на
храните.
(2) В сл у чаите по а л. 1 се провеж дат
противоепидемични мероприятия, които се
осъществяват от специализирани структури
на МЗ и на Министерството на земеделието
и храните (МЗХ).
(3) По искане на ръководителя на място
екипи на ГДПБЗН – МВР участват в противоепидемичните мероприятия, като съвместно
със специализираните структури на МЗ и
МЗХ извършват дейности по:
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1. установяване наличието на причинители
на биологично заразяване съгласно утвърдена
стандартна оперативна процедура;
2. определяне източника и зоната на биологичното заразяване;
3. определяне на безопасни маршрути за
придвижване;
4. определяне на местата на контролнопропускателните пунктове, пунктовете за
санитарна обработка, пунктовете за оказване
на първа помощ и полевите болници;
5. уточняване на социални заведения, които могат да функционират и осъществяват
противоепидемичните мероприятия;
6. оценка на състоянието на обекти, които
могат да предизвикат влошаване на епидемиологичната обстановка.
Чл. 19. Контролът на изпълняваните противоепидемични мероприятия в зоната на
биологичното заразяване се осъществява от
ръководителя на място и от специализирани
групи на МЗ и на МЗХ.
Чл. 20. Ръководителят на съответното
териториалното звено на ГДПБЗН – МВР:
1. ръководи щаба за управление на силите
и средствата на мястото на намеса;
2. ръководи екипите на ГДПБЗН – МВР,
които съдействат на специализираните структури на МЗ и на МЗХ при изпълняване на
противоепидемичните мероприятия;
3. определя силите и средствата на ГДПБЗН –
МВР, необходими за извършването на противоепидемичните мероприятия;
4. организира събирането, анализирането
и предоставянето на информация в НОЦ.
Чл. 21. (1) В случай на особено опасна
инфекция се въвежда режим на карантина.
(2) В случаите по ал. 1 по разпореждане на ръководителя на място екипите на
ГДПБЗН – МВР във взаимодейст вие със
специализираните структури на МЗ, МЗХ и
други екипи на ЕСС извършват дейности по:
1. уточняване на местата и обектите, засегнати от особено опасна инфекция, и прогнозата
за очакваните медицински загуби;
2. установяване на противоепидемичен
режим за населението и селскостопанските
животни чрез създаването на контролно-пропускателни пунктове;
3. извеждане или евакуация на населението;
4. издирване на пострадали;
5. събиране на информация за жертвите и
пострадалите;
6. деконтаминация на хора, транспортни
средства и др.;
7. настаняване на пострадалите във временни пунктове и оказване на първа помощ;
8. транспортно осигуряване на населението
с вода, хранителни продукти и вещи от първа
необходимост;
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9. извършване на дейности по ликвидиране
на последиците от биологично заразяване – деконтаминация на терена и обектите, техниката,
индивидуални средства за защита и др.;
10. определяне на необходимия допълнителен брой от медицински екипи, доброволци
и спасители.
Чл. 22. Участвалите в спасителни дейности
и/или в дейности за намаляване и ликвидиране на последиците в зоната на биологичното
заразяване задължително преминават през
деконтаминация и медицински преглед.
Раздел III
Радиационна защита
Чл. 23. Радиационна защита на населението
се провежда в случаите на:
1. авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни
вещества в околната среда и с потенциално
опасно облъчване на населението;
2. авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения;
3. радиационна аварийна ситуация при
транспортиране на свежо или отработено
ядрено гориво, радиоактивни източници и
материали или радиоактивни отпадъци на
територията на страната;
4. радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват
скрап, и местата, където се съхранява скрап;
5. радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск
от трансграничен пренос на радиоактивни
вещества;
6. радиационна аварийна ситуация с източници на йонизиращи лъчения на граничните
контролно-пропускателни пунктове;
7. радиационна аварийна ситуация, свързана с неправомерно използване на ядрени и
радиоактивни материали на обществени места
и последващо радиоактивно замърсяване.
Чл. 24. (1) При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна
ситуация аварийният център на Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР) уведомява дежурния
в НОЦ, МЗ и Института за ядрени изследвания
и ядрена енергетика – Българска академия на
науките, при необходимост.
(2) При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна ситуация в НОЦ дежурният уведомява аварийния
център на АЯР и докладва на директора на
ГДПБЗН – МВР.
(3) Дежурният в оперативния център уведомява за инцидента и аварията компетентните
съставни части на ЕСС и органите на изпълнителната власт и координира спасителните
дейности на основата на стандартните оперативни процедури.
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(4) Главна дирек ци я „ПБЗН“ – МВР и
кметовете на засегнатите общини при получаване на информация за авария и инцидент
оповестяват населението.
Чл. 25. Националният щаб по чл. 62а, ал. 2
ЗЗБ в случаите, изискващи свикването му,
информира населението за радиационната
обстановка и за защитните мерки за опазване
на здравето и околната среда.
Чл. 26. (1) В зоната за аварийно планиране
на „АЕЦ – Козлодуй“ – ЕАД (30 км), или на
мястото на инцидента и аварията се извършва
радиационен мониторинг от ГДПБЗН – МВР
или териториалните є звена за първоначална
оценка на радиационната обстановка.
(2) На мястото на инцидента и аварията
се определят зоните за сигурност и за контролиран достъп въз основа на резултатите
от радиационния мониторинг съгласувано с
териториалните звена на МВР.
(3) Критериите за определяне на зоните са:
а) зона за сигурност – мощност на дозата,
по-малка или равна на 100 µSv/h;
б) зона с контролиран достъп – мощност
на дозата, по-малка или равна на 1,0 µSv/h.
Чл. 27. За м ястото на ра диационната
аварийна ситуация се събира допълнителна
информация от:
1. националната автоматизирана система
за контрол на радиационния гама-фон (RaMo
системата) и Автоматичната информационна
система за външен радиационен контрол
(АИСВРК) на „АЕЦ – Козлодуй“ – ЕАД;
2. постовете за радиационно наблюдение
и оповестяване на ГДПБЗН – МВР;
3. мобилните лаборатории за радиационен
мониторинг при авария и инцидент.
Чл. 28. На мястото на инцидента и аварията
се провежда дозиметричен контрол в определени от ръководителя на място пунктове от:
1. Главна дирекция „ПБЗН“ – МВР и териториалните є звена, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична защита,
МОСВ или техните регионални структури;
2. органите на МЗ или регионалните му
структури по метода на директното отчитане
или по косвен аналитичен метод;
3. работодателя с правопоказващи дозиметри с възможност за сигнализация при
достигане на прагови стойности.
Чл. 29. Ръководителят на място въз основа
на данните от радиационния мониторинг и
дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и МЗХ
взема решение за прилагане на съответна
защитна мярка и разпорежда:
1. използване на индивидуални средства
за защита на населението чрез:
а) организиране на пунктове от кмета
на общината за раздаване на индивидуални
средства за защита;
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б) уведомяване на населението от кмета
на общината за реда за осигуряване с индивидуални средства за защита;
2. укриване в защитни съоръжения или
приспособени за целта помещения;
3. провеждане на йодна профилактика след
решение на министъра на здравеопазването
и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция (РЗИ);
4. временно извеждане или евакуация.
Чл. 30. В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане
или евакуация, екипите на ГДПБЗН – МВР
съвместно с другите части на ЕСС:
1. определят маршрути за извеждане на
населението;
2. организират обединени контролно-пропускателни пунктове за деконтаминация на
хората и деконтаминация на транспортните
средства и техниката;
3. осигуряват доставката на храна, вода,
завивки и др.;
4. определят местата за настаняване.
Чл. 31. В района на инцидента и аварията
се извършва контрол за качеството на:
1. хранителните продукти в магазинната
мрежа от оторизирани от РЗИ лаборатории;
2. храните и фуражите за животните от
лабораториите на МЗХ, а за млечните и
месните продукти – Българската агенция за
безопасност на храните;
3. питейните водоизточници от ВиК дружествата чрез оторизирани лаборатории и
потвърждение от РЗИ.
Чл. 32. Ръководителят на място в района
на инцидента и аварията:
1. осигурява необходимите специалисти,
техника и оборудване на мястото на инцидента и авария;
2. извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на
резултатите от него;
3. създава организация за локализиране,
отделяне, сортиране и безопасно опаковане
на радиоактивни материали и източници;
4. осигурява укрепване и хидроизолация на
участъци, замърсени с радиоактивни вещества,
с цел предотвратяване на разпространението
им в околната среда.
Чл. 33. В района на инцидента и аварията
се извършват дейности за намаляване и ликвидиране на последиците чрез:
1. осигуряване на подходящи места за без
опасно временно съхранение на радиоактивните вещества или материали съгласувано с АЯР;
2. извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и мястото
на инцидента и аварията;
3. ликвидиране на временните площадки
за складиране на радиоактивни източници
или отпадъци;
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4. премахване на радиоактивно замърсения
слой до нивата за освобождаване от контрол;
5. извършване на деконтаминация до норми,
позволяващи пребиваване на населението,
съгласно Наредбата за аварийно планиране и
аварийна готовност при ядрена и радиационна
авария, приета с ПМС № 189 от 2004 г. (ДВ,
бр. 71 от 2004 г.);
6. извършване на окончателна оценка на
радиационното състояние на мястото на инцидента и аварията.
Чл. 34. Ръководителят на място по указания на определените служители от АЯР,
Изпълнителната агенци я по горите и от
Министерството на регионалното развитие
определя организацията за извършване на
деконтаминация на:
1. замърсени територии, в т. ч. за:
а) пътища и площадки с твърди покрития;
б) местности, покрити с широколистна
растителност;
в) сгради и съоръжения;
2. третиране на радиоактивните отпадъци.
Чл. 35. Участващите в спасителни дейности
и дейности за намаляване и ликвидиране на
последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на работа и на
заключителен – след приключване на аварийната обстановка.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Гореща зона“ е територията около мястото на възникване на инцидента и аварията,
която се обозначава с ленти и надписи или
по друг подходящ начин и се намира под
непрекъснат контрол.
2. „Деконтаминация“ е бързото и ефективно
премахване (отстраняване) или обезвреждане
на замърсителя с цел ограничаване на разпространението на замърсяването и намаляването
му до максимално възможна степен.
3. „Зона на биологично заразяване“ е територия или акватория, в пределите на която
са разпространени или където са внесени, в
резултат на възникване на авария или инцидент, опасни биологични агенти, които
създават опасност за живота и здравето на
хората, селскостопанските животни, растениевъдството и околната среда.
4. „Зона на химическо замърсяване“ е територия, акватория или област от въздушното
пространство, в която са разпространени в
резултат на авария или инцидент опасни
химически вещества в концентрации, превишаващи пределно допустимите.
5. „Карантина“ са административни, медико-санитарни, ветеринарни и други мерки,
насочени към предотвратяване на разпространението на инфекциозни заболявания и
свързани с налагането на особен режим върху
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стопанската или други видове дейност, ограничаване на придвижването на населението,
транспортните средства и животните.
6. „Обсервация“ е система от мерки по
медицинско наблюдение на изолирани здрави
хора, имащи контакт с болни с карантинни
инфекции.
7. „Облъчване“ е процесът на въздействие
на йонизиращо лъчение върху човека.
8. „Опасни биологични агенти“ са патогенни микроорганизми, токсини и паразитни
организми, които причиняват заболявания и/
или смърт на хората, животните и растенията.
9. „Опасно биологично вещество“ е биологично вещество от природен или изкуствен
произход, неблагоприятно въздействащо на
хората, селскостопанските животни и растенията при съприкосновение с тях.
10. „Опасни химически вещества“ са вещества, които при попадане в околната среда
представляват опасност за населението и
околната среда.
11. „Радиоактивно вещество“ е което и да
е вещество, което съдържа един или няколко
радионуклида, чиято активност или концентрация на активност не могат да се пренебрегнат
от гледна точка на радиационната защита.
12. „Радиоактивно замърсяване“ е наличие
на радиоактивни вещества в материали или
на повърхността им, в тялото на човека или
на неговата повърхност или на друго място,
където наличието на тези вещества е нежелателно или може да бъде опасно.
13. „Радиационна аварийна ситуация“ е
извънредна ситуация, която изисква предприемане на оперативни действия за смекчаване
на риска за неблагоприятните последствия
за здравето на човека, неговата безопасност
и качество на живот, имущество и опазване
на околната среда, който риск се създава от
енергията, отделяна от верижната ядрена реакция на делене или радиоактивно разпадане
на продуктите на делене и от радиационното
облъчване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 17, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Инструкция № Iз-2401 от
2011 г. за химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали
(ДВ, бр. 76 от 2011 г.).
§ 4. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите на ГДПБЗН и териториалните є звена.
§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
8746
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955
от 8 декември 2014 г.

за условията и реда за осъществяване на
операции по издирване и спасяване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за осъществяване на операции
по издирване и спасяване от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на Министерството на
вътрешните работи и териториалните є звена.
Чл. 2. Операциите по издирване и спасяване
са операции, при които се използват сили и
средства за откриване местонахождението на
хора, попаднали в беда, и за извеждането им
на безопасно място.
Чл. 3. Операциите по издирване и спасяване, извършвани от ГДПБЗН, са:
1. операции по издирване и спасяване във
водна среда;
2. операции по издирване и спасяване
по суша, както и с използване на алпийски
техники;
3. операции по издирване и спасяване при
авиационни произшествия.
Чл. 4. При продължителна операция се
осигурява работа на смени съобразно атмосферните условия, спецификата на работата и
наличните сили, като времетраенето на смяната се определя от ръководителя на място.
Чл. 5. При смяна на спасителните екипи
се организира предаване и приемане на района без прекъсване на работата както от
ръководството, така и от работещите екипи
на място.
Чл. 6. Ръководителят на място при възможност организира документиране на провежданата операция чрез фото- и/или видеозаснемане, включително дата и час на дейността.
Материалите се съхраняват в съответното
териториално звено на ГДПБЗН.
Чл. 7. Ръководителят на място взема ре
шение за приключване на издирването и
спасяването и за прекратяване на операцията
съобразно обстановката, като се има предвид
следното:
1. издирването се прекратява само в случаите, когато:
а) пострадалите са открити и изведени;
б) всички вероятни местоположения на
пострадали са били проверени;
в) съществува реална опасност за здравето
и живота на спасителите;
2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:
а) оцелелите, пострадалите или загиналите
са изведени;
б) съществува реална опасност за здравето
и живота на спасителите.
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Раздел II
Извършване на операции по издирване и
спасяване във водна среда

Раздел III
Операции за издирване и спасяване по суша
и с използване на алпийски техники

Чл. 8. Операциите по издирване и спасяване
във водна среда включват следните дейности:
1. спасяване на пострадали и евакуация на
хора и животни;
2. издирване и спасяване на пострадали във
вътрешни води и по бреговата ивица;
3. издирване при операции под вода;
4. спасителни – водолазни дейности в спе
циални условия, съгласно Правилата за водолазна дейност в МВР.
Чл. 9. За организиране на операцията ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при
пристигането на място;
2. запознава се с хидрогеографските особености на района, в който ще се провежда
операцията;
3. осигурява комуникациите по време на
операцията и при необходимост организира
развръщането на пункт за управление;
4. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
5. изисква допълнителни сили при необходимост;
6. при опасност за живота на спасителите,
участващи в операцията, може да я прекрати
незабавно до премахване или ограничаване
на опасността.
Чл. 10. При извършване на операции по
издирване и спасяване по вода е задължително:
1. управлението на лодките да се извършва
само от служители, преминали специално
обучение;
2. всички служители в лодката да са с
поставени спасителни жилетки и лични предпазни средства според вида на извършваните
дейности;
3. в лодката да има спасителни жилетки
за осигуряване на пострадали.
Чл. 11. За участие в операции под вода
се допускат само служители, притежаващи
доп уск съгласно Правилата за водолазна
дейност в МВР.
Чл. 12. При извършване на дейности под
вода непосредственото ръководство на дейностите се осъществява от ръководителя на
водолазните дейности.
Чл. 13. При работа в тъмната част на
денонощието се осигурява осветление на водолазната работна площадка и на района на
водолазните дейности.
Чл. 14. При водолазните спускания се осигурява превозно средство, което да позволява
транспортиране на пострадал водолаз до найблизкото медицинско заведение за оказване
на помощ.

Чл. 15. (1) За издирване, спасяване и извеждане на пострадали от труднопроходими
или недостъпни места, отвеси, високи сгради
и надземни или подземни съоръжения се
използват алпийски техники за спасяване и
алпийска екипировка.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва от
служители от ГДПБЗН, преминали курс за
работа с алпийски техники за спасяване.
Чл. 16. Спасителният екип при работа с
използване на алпийски техники се определя
в зависимост от задачата, която се изпълнява, но не може да бъде по-малък от двама
служители.
Чл. 17. Непосредствените дейности при
използване на алпийски техники за спасяване могат да се ръководят само от служител,
преминал курс за работа с алпийски техники
за спасяване.
Чл. 18. При използване на алпийски техники за спасяване спасителите задължително
се оборудват с минимална екипировка, работно облекло и защитни средства съгласно
приложението.
Чл. 19. Работните въжета, използвани при
спасяване с алпийски техники, трябва да отговарят на Правилата за безопасност и здраве
при работа на органите за ПБЗН.
Чл. 20. За организиране на операцията
ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при
пристигането на място;
2. запознава се с географските особености
на района, в който ще се провежда операцията;
3. запознава се с метеорологичните прогнози и особеностите на района;
4. осигурява комуникациите по време на
операцията и при необходимост организира
развръщането на пункт за управление;
5. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
6. изисква допълнителни сили при необходимост;
7. при опасност за живота на спасителите,
участващи в операцията, може да я прекрати
незабавно до премахване или ограничаване
на опасността;
8. координира действията при участие в
съвместни операции с други съставни части
на единната спасителна система.
Чл. 21. Ръководителят на място има право
да забрани участието на спасител в спасителна
операция в следните случаи:
1. когато спасителят има здравословни
проблеми, съобщавайки сам за тях, или има
обективни признаци за такива;
2. при видима нервно-психическа възбуда
на спасителя;
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3. при констатиране прием на вещества и
медикаменти, водещи до неадекватно състояние на спасителя;
4. при видима отпадналост и преумора на
спасителя.
Чл. 22. Служителите, работещи с алпийски техники, извършват дейностите по чл. 18
самостоятелно или съвместно с другите съставни части на ЕСС.
Чл. 23. При извършване на операции
по издирване и спасяване на хора в труднопроходими и недостъпни места, отвеси
и пропасти (площи с гъста растителност,
изкуствено създадени заграждения, силно
пресечени местности, каньони, канали, дерета
със стръмни или недостъпни брегове, места
с преобладаващо високи скални масиви) се
спазват следните правила:
1. районът за издирване се разделя на
сектори и се разпределят спасителите в тях,
като при необходимост разделянето и разпределението се отразяват на карта или скица;
2. издирването се извършва с наблюдение,
като се проверяват всички възможни места;
при наличие на технически средства за издирване се прави първоначално издирване с тях;
3. при издирването на хора на труднодост ъпни
и непроходими места придвижването задължително се извършва чрез самоосигуряване или
чрез предварително изградени въжени системи
за осигуряване, като oсигуровките задължително се изграждат от служители, преминали
подготовка за работа с алпийски техники;
4. след откриването на пострадали я с
него се осъществява контакт, установява се
състоянието му и се започва изграждане на
системите за транспортирането му;
5. при достигане на пострадалия същият
незабавно се осигурява независимо от начина на транспортиране или от извършваните
манипулации;
6. за транспортиране на пострадали в
труднодостъпни терени се използват специализирани средства, осигуряващи безопасността на пострадалия;
7. при тежко пострадал транспортирането
се ръководи от медицинско лице, а ако няма
такова в екипа – от лице, определено от ръководителя на място;
8. ръководителят на място поддържа постоянна връзка с ръководещия транспортирането.
Чл. 24. При спасяване на хора от високи
сгради и съоръжения се спазват следните
правила:
1. използват се специална техника и съоръжения (автовишки, подемници, стълби
и др.), алпийски техники или комбинирано
при операции по спасяване на хора от високи
сгради и съоръжения;
2. служителите, работещи на височина,
задължително се осигуряват срещу падане;
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3. операторът, който управлява техниката
или съоръженията, поддържа постоянна връзка
с работещите служители;
4. р ъковод и т ел я т на м яс т о оси г у ря ва
прекъсването на електрозахранването преди
започване на работата по съоръжения, както
и на електропроводи при операции в сервитутната им зона.
Чл. 25. При извършване на спасителни
работи в шахти, кладенци и други подземни
съоръжения се спазват следните правила:
1. извършва се замерване за наличие на
отровни/взривоопасни газове преди спускане;
2. осигурява се на работещия служител
газанализатор независимо от извършените
замервания;
3. осигурява се постоянна връзка с работещия/работещите служител/служители;
4. осигурява се основно и резервно осветление;
5. при необходимост от дихателен апарат
се спазват изискванията за защита на дихателните органи;
6. при необходимост се използва осигурително въже;
7. при невъзможност за използване на
дихателен апарат се осигурява подаване на
въздух от повърхността, при непрекъснато
замерване на работната среда.
Раздел IV
Издирване и спасяване на пострадали вследствие на авиационни произшествия
Чл. 26. Участието на спасителни екипи от
ГДПБЗН в операции по издирване и спасяване
на пострадали при авиационни произшествия
извън 5-километровата зона на летищата се
извършва по ред, описан в Наредба № 12 от
2005 г. за условията, реда и изискванията към
системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).
Чл. 27. Служителите от ГДПБЗН участват
в дейностите по издирване и спасяване съгласно стандартни оперативни процедури или
съгласно план за провеждане на операция по
търсене и спасяване при тежко авиационно
произшествие.
Чл. 28. По време на операцията по издирване и спасяване действията на екипите
на ПБЗН се координират с ръководителя
на място/координатора на място съгласно
Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда
и изискванията към системата за търсене и
спасяване при авиационно произшествие.
Чл. 29. Участие на екипи от ГДПБЗН в
спасителни дейности в района на отговорност на летищните власти става след искане
от последните. Всички дейности в зоната на
отговорност на летищните власти се ръководят от техен представител, координирано с
ръководителя на екипа от ГДПБЗН съгласно
плана на летището.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 17, ал. 7 във връзка с чл. 2, т. 6 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Инструкция № Iз-2935 от
2011 г. за реда за осъществяване на операции
по издирване и спасяване от Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 96 от 2011 г.).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на органите за пожарна безопасност
и защита на населението.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
№

Вид на екипировката

С Т Р. 2 9
Количество

2.

Въжета динамични

50 м

3.

Карабинери с муфа

50 броя

4.

Карабинери без муфа

50 броя

5.

Ролки – различни видове

по 2 броя от
всеки тип

6.

Планки

10 броя

7.

Автоматични устройства за 2 броя
спускане и задържане на товари

8.

Спасително седло

1 брой

9.

Специализирана носилка

1 брой

Министър:
Веселин Вучков

10. PVC торби за въжета и иму- 8 броя
щество

Приложение
към чл. 18

11. Акумулаторен перфоратор с 1 брой
инструменти
12. Въжени рингове и примки

10 броя

13. Алпийски чук

2 броя

14. GPS устройство

1 брой

1. Минимална лична екипировка

15. Компаси

4 броя

Вид на екипировката

16. Бинокли

2 броя

Седалка многоточково окач- 1 брой
ване

17. Лавинни лопатки

4 броя

18. Лавинни сонди

4 броя

2.

Седалка ниско окачване

19. Въжена стълба

10 м

3.

К араби нер т и п „М А ЙОН- 1 брой
ДЕЛТА“

20. Палатка двуместна

2 броя

4.

Водещ самохват

1 брой

21. Спални чували и подложки

4 броя

5.

Гръден самохват

1 брой

22. Комплект за бивак

1 комплект

6.

Устройство за спускане с бло- 1 брой
кировка

7.

Осмица

1 брой

8.

Гръдна лента

1 брой

9.

Педал за катерене

1 брой

Минимална екипировка, работно облекло и
защитни средства и екипировка за спасители,
работещи с алпийски техники

№
1.

Количество

1 брой

10. Осигурителен ремък двоен с 1 брой
два карабинера без муфа

23. Пластина за преразпределение 2 броя
на товара
24. Медицински комплект за оказ- 2 комплекта
ване на първа помощ
3. Минимално работно облекло и защитни средства за алпийските спасители
№

Вид на екипировката

Количество

1.

Зимен работен гащеризон
грейка

1 брой

1 брой

2.

Летен работен гащеризон

1 брой

13. Помощно въже ∅ 7-9 мм – 5 м 1 брой

3.

Алпийски обувки – всесезон- 1 чифт
ни

4.

Поларено бельо

1 брой

11. Алпийска каска

1 брой

12. Челно осветление
14. Енергиен абсорбатор

1 брой

Специално за зимно време:
15. Котки 12 зъба

1 чифт

5.

Работни ръкавици – кожени

1 чифт

16. Ледокоп

1 брой

6.

Зимни ръкавици

1 чифт

1 брой

7.

Зимна шапка

1 брой

8.

Пуловер – поларен

1 брой

9.

Защитни слънчеви очила – ви- 1 чифт
сока степен на защита и странични протектори

17. Изотермично фолио

2. Колективна екипировка за четиричленна група алпийски спасители
№
1.

Вид на екипировката
Въжета статични

Количество
250 м

8774
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на
строителните конструкции на строежите чрез
прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (обн., ДВ,
бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от тяхната категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) строителните конструкции
на нови строежи се проектират, както следва:
1. за строежите от първа и втора категория – по Еврокодовете;
2. за строежите от трета, четвърта и пета
категория, които се възлагат при условията
и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – по Еврокодовете, с изключение
на строежите, възлагани по реда на глава
осма „а“ ЗОП;
3. за строежите от трета, четвърта, пета
и шеста категория, които не се възлагат при
условията и по реда на ЗОП – по Еврокодовете
или по действащите национални нормативни
актове за проектиране на строителни конструкции, без да се смесват методите за изчисляване
и конструиране, определени в Еврокодовете и
в националните нормативни актове.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт или преустройство на съществуващи строежи, чиито конструкции са
проектирани и изпълнени в съответствие с
нормативните актове за проектиране на строителни конструкции преди влизането в сила на
тази наредба, се проектират по действащите
национални нормативни актове при спазване
изискванията на чл. 1а.
(4) Проектирането на строежите по ал. 3 по
задание на възложителя може се извършва и
по Еврокодовете, без да се смесват методите
за изчисляване и конструиране, определени в
Еврокодовете и в националните нормативни
актове.
(5) При реконструкция, рехабилитация и
основен ремонт на съществуващи пътни и
железопътни мостове се допуска със заданието
за проектиране възложителят да определи
метода за оразмеряване – или по допустими
напрежения и съответните товарни схеми,
или по Еврокодовете чрез определяне на подвижните товари от трафика, на степента на
значимост, както и на допълнителни правила
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при извършване на проверките по гранични
състояния, различни от дадените в съответните части на Еврокодовете.“
§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. При проектирането на строежите
по чл. 1, ал. 3 се спазват изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.
за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L
88/5 от 4.04.2011 г.) или на чл. 5, ал. 3 от Закона
за техническите изисквания към продуктите
по отношение на влагането на строителни
продукти в строителните конструкции и на
националните изисквания за предвидената
употреба на строителните продукти;
2. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни
райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);
3. нормативните актове за безопасност при
пожар и безопасна експлоатация, свързана с
устойчивостта и дълготрайността на строителните конструкции.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Допускат се отклонения от нормативните изисквания за строежите по чл. 1, ал. 3
във връзка с чл. 1а, които представляват
недвижими културни ценности, в процеса на
съгласуване с Министерството на културата
при условията и по реда на Закона за културното наследство.
§ 4. Допуска се строежите, които са възложени по ЗОП, но за които не е започнато
производство по одобряване на инвестиционен проект или на комплексен проект за
инвестиционна инициатива, да се проектират
по нормативните актове, действащи към
момента на определяне на изпълнител на
обществената поръчка.
§ 5. (1) Производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение
за строеж, започнати преди 6 януари 2015 г.,
се довършват по досегашния ред.
(2) За изменения по реда на чл. 154, ал. 5
ЗУТ в инвестиционни проекти за строежи,
разрешени преди 6 януари 2015 г., се прилага
досегашният ред.
(3) За започнато производство по одобряване
на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне
на инвестиционния проект за одобряване от
компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван
идеен инвестиционен проект от съответния
орган, компетентен за неговото одобряване.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Николай Нанков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 26 ноември 2014 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „Богоя – М“ – ЕООД,
представлявано от Милка Митрева Кънева, ЕИК
200511057, със седалище и адрес на управление
гр. Варна – 9020, район „Младост“, бл. 8143, вх. 3,
ет. 4, ап. 42, да открие Частен професионален
колеж „Богоя“ – Варна.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и
програми:
– по професионално направление код 345
А дминист раци я и у правление, по професи я
код 345020 Фи рмен мени д жър, специа лност
код 3450212  Предприемачество и мениджмънт;
– по професионално направление код 811
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,
по професия код 811010 Хотелиер, специалност
код 8110102 Организация и управление на хотелиерството; по професия код 811060 Ресторантьор,
специалност код 8110601 Организация и управление на ресторантьорството;
– по професионално направление код 813,
по професия код 813050 Инструктор по фитнес,
специалност код 8130501 Фитнес, по професия
код 813060 Спортен маса ж ист, специа лност
код 8130601 Спортен масаж;
– по професионално направление код 814
Услуги за дома, по професия код 814020 Гувернантка, специалност код 8140201  Отглеждане и
възпитание на деца в домашни условия;
– по професионално направление код 815
Фризьорски и козметични услуги, по професия
код 815040 Инструктор, специалност код 8150401  
Инструкторска дейност по фризьорски услуги,
специалност код 8150402 Инструкторска дейност по козметични услуги и специалност код
8150403 Инструкторска дейност по маникюр и
педикюр – четвърта степен на професионална
квалификация, прием след завършено средно образование, дневна и  задочна форма на обучение.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна, е: Варна, бул. Генерал
Колев 92.
4. Обучението се провежда на адрес: Варна,
бул. Генерал Колев 92.
5. Колежът се управлява и представлява от
Милка Митрева Кънева.
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Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 3 декември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1,
4 и 7 ППЗНП, след становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради преустановяване на образователно-възпитателния процес и липса на ученици за учебната
2014/2015 г. закривам Основно оздравително училище „Никола Войновски“ – с. Шипково, община
Троян, област Ловеч.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Основно оздравително училище „Никола Войновски“ – с. Шипково, община
Троян, област Ловеч, е държавна собственост и се
предоставя за ползване на Регионалния инспекторат
по образованието – Ловеч.
3. Учениците от Основно оздравително училище „Никола Войновски“ – с. Шипково, община
Троян, област Ловеч, са насочени за обучение при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Основно оздравително училище „Никола Войновски“ – с. Шипково, община Троян, област Ловеч, да се съхранява
в ОУ „Христо Ботев“ – с. Врабево, община Троян,
област Ловеч. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите,
обект на Националния архивен фонд, които са
описани в номенклатурата на делата на закритото
училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив. Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище
да се съхраняват до изтичане на определените им
срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
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За министър:
В. Кастрева

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-395
от 2 декември 2014 г.
На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката утвърждавам:
І. Класификацията на продуктите по икономическ и дейности, за к раткост наричана
„КПИД – 2015“, а за международно използване – „СРА.BG-Ver.2.1“, както следва:

С Т Р.
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Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД – 2015) – Структура
Код по
КПИД – 2015

1
A
01
01.1
01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.12
01.11.2
01.11.20
01.11.3
01.11.31
01.11.32
01.11.33
01.11.4
01.11.41
01.11.42
01.11.43
01.11.49
01.11.5
01.11.50
01.11.6
01.11.61
01.11.62
01.11.69
01.11.7
01.11.71
01.11.72
01.11.73
01.11.74
01.11.75
01.11.76
01.11.77
01.11.79
01.11.8
01.11.81
01.11.82
01.11.9
01.11.91
01.11.92
01.11.93
01.11.94
01.11.95
01.11.96
01.11.99
01.12
01.12.1

Наименование на позицията

2
ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги
Едногодишни растения
Зърнено-житни (без ориз) и бобови растения, маслодайни семена
Пшеница
Твърда пшеница
Пшеница, с изключение на твърда пшеница
Царевица
Царевица
Ечемик, ръж и овес
Ечемик
Ръж
Овес
Сорго, просо и други зърнено-житни растения
Сорго
Просо
Тритикале
Други зърнено-житни растения
Слама и плява от зърнено-житни растения
Слама и плява от зърнено-житни растения
Бобови растения със зелени шушулки
Зелен фасул
Зелен грах
Други бобови растения със зелени шушулки
Бобови растения без шушулки
Фасул, зърно
Бакла, зърно
Нахут, зърно
Леща, зърно
Грах, зърно
Папуда, зърно
Бобови растения от вида (Cajanus cajan), зърно
Други бобови растения без шушулки
Соя и фъстъци
Соя
Фъстъци с шушулки
Други маслодайни семена
Семена от лен
Семена от синап
Семена от рапица или репица
Семена от сусам
Семена от слънчоглед
Рициново семе
Други маслодайни семена, н.д.
Ориз, неолющен (арпа)
Ориз, неолющен (арпа)
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1
01.12.10
01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.12
01.13.13
01.13.14
01.13.15
01.13.16
01.13.17
01.13.19
01.13.2
01.13.21
01.13.29
01.13.3
01.13.31
01.13.32
01.13.33
01.13.34
01.13.39
01.13.4
01.13.41
01.13.42
01.13.43
01.13.44
01.13.49
01.13.5
01.13.51
01.13.52
01.13.53
01.13.54
01.13.59
01.13.6
01.13.60
01.13.7
01.13.71
01.13.72
01.13.8
01.13.80
01.13.9
01.13.90
01.14
01.14.1
01.14.10
01.15
01.15.1
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2
Ориз, неолющен (арпа)
Зеленчуци, кореноплодни и грудкови, дини и пъпеши
Листни или стъблени зеленчуци
Аспержи
Зеле
Карфиол и броколи
Марули
Цикория
Спанак
Артишок (ангинарии)
Други листни или стъблени зеленчуци
Дини и пъпеши
Дини
Пъпеши
Други плодни зеленчуци
Пипер
Краставици
Патладжани
Домати
Други плодни зеленчуци, н.д.
Кореноплодни, лукови и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте
или инулин
Моркови и репи
Чесън
Лук, кромид
Праз и други лукови зеленчуци
Други кореноплодни и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте или
инулин
Кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин, годни
за консумация
Картофи
Патати (сладки картофи)
Маниока
Таро
Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин,
годни за консумация
Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло
Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло
Захарно цвекло и семена от захарно цвекло
Захарно цвекло
Семена от захарно цвекло
Гъби и трюфели
Гъби и трюфели
Други зеленчуци, н.д.
Други зеленчуци, н.д.
Захарна тръстика
Захарна тръстика
Захарна тръстика
Непреработен тютюн
Непреработен тютюн

С Т Р.
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1
01.15.10
01.16
01.16.1
01.16.11
01.16.12
01.16.19
01.19
01.19.1
01.19.10
01.19.2
01.19.21
01.19.22
01.19.3
01.19.31
01.19.39
01.2
01.21
01.21.1
01.21.11
01.21.12
01.22
01.22.1
01.22.11
01.22.12
01.22.13
01.22.14
01.22.19
01.23
01.23.1
01.23.11
01.23.12
01.23.13
01.23.14
01.23.19
01.24
01.24.1
01.24.10
01.24.2
01.24.21
01.24.22
01.24.23
01.24.24
01.24.25
01.24.26
01.24.27
01.24.28
01.24.29
01.25
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2
Непреработен тютюн
Влакнодайни растения
Влакнодайни растения
Памук, неомаганен или омаганен
Юта, кенаф и други ликови влакнодайни растения (без лен, коноп и рами), необработени
или отопени
Лен, коноп и други влакнодайни растения, необработени или отопени
Други едногодишни растения
Фуражни растения
Фуражни растения
Цветя и цветни пъпки, отрязани; семена от цветя
Цветя и цветни пъпки, отрязани
Семена от цветя
Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения; други необработени растителни
материали
Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения
Други необработени растителни материали
Многогодишни растения
Грозде
Грозде
Десертно грозде
Друго грозде, прясно
Тропически и субтропически плодове
Тропически и субтропически плодове
Авокадо
Банани
Фурми
Смокини
Други тропически и субтропически плодове
Цитрусови плодове
Цитрусови плодове
Грейпфрути (вкл. помело)
Лимони
Портокали
Мандарини, тангерини и клементини
Други цитрусови плодове
Семкови и костилкови плодове
Ябълки
Ябълки
Други семкови и костилкови плодове
Круши
Дюли
Кайсии
Череши и вишни
Праскови
Нектарини
Сливи
Трънки
Други семкови и костилкови плодове, н.д.
Черупкови, ягодоплодни и други плодове
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01.25.1
01.25.11
01.25.12
01.25.13
01.25.19
01.25.2
01.25.20
01.25.3
01.25.31
01.25.32
01.25.33
01.25.34
01.25.35
01.25.39
01.25.9
01.25.90
01.26
01.26.1
01.26.11
01.26.12
01.26.2
01.26.20
01.26.9
01.26.90
01.27
01.27.1
01.27.11
01.27.12
01.27.13
01.27.14
01.28
01.28.1
01.28.11
01.28.12
01.28.13
01.28.14
01.28.15
01.28.16
01.28.17
01.28.18
01.28.19
01.28.2
01.28.20
01.28.3
01.28.30
01.29
01.29.1
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2
Киви, малини, ягоди и други ягодоплодни
Киви
Малини, къпини или черници
Ягоди
Други ягодоплодни, вкл. боровинки
Семена от плодове
Семена от плодове
Черупкови плодове (без фъстъци, кокосови орехи и диворастящите)
Бадеми
Кестени
Лешници
Шамфъстък
Орехи
Бразилски орехи, кашу и други черупкови плодове, н.д.
Други плодове, н.д.
Други плодове, н.д.
Маслосъдържащи плодове
Маслини
Трапезни маслини
Маслини за производство на зехтин
Кокосови орехи
Кокосови орехи
Други маслосъдържащи плодове
Други маслосъдържащи плодове
Растения за напитки
Растения за напитки
Кафе на зърна, сурово
Листа от чай
Листа от мате
Какао на зърна
Подправки, етеричномаслени и лечебни растения
Подправки, непреработени
Черен пипер, непреработен
Пипер (лют и сладък), сушен, несмлян
Индийски орехчета, амоми и кардамоми, непреработени
Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким, плодове от хвойна,
непреработени
Канела и канелени цветове, непреработени
Карамфил, непреработен
Джинджифил, сушен, непреработен
Ванилия, непреработена
Други подправки, непреработени
Шишарки от хмел
Шишарки от хмел
Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни
Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни
Други многогодишни растения
Естествен каучук
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01.29.10
01.29.2
01.29.20
01.29.3

01.29.30
01.3
01.30
01.30.1
01.30.10
01.4
01.41
01.41.1
01.41.10
01.41.2
01.41.20
01.42
01.42.1
01.42.11
01.42.12
01.42.2
01.42.20
01.43
01.43.1
01.43.11
01.43.12
01.44
01.44.1
01.44.10
01.45
01.45.1
01.45.11
01.45.12
01.45.2
01.45.21
01.45.22
01.45.3
01.45.30
01.46
01.46.1
01.46.10
01.47
01.47.1
01.47.11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Естествен каучук
Коледни елхи, отрязани
Коледни елхи, отрязани
Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене
на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене;
продукти от растителен произход, н.д.
Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене
на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене;
продукти от растителен произход, н.д.
Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен
мицел
Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен
мицел
Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен
мицел
Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен
мицел
Живи животни и продукти от тях
Живи животни от рода на едрия рогат добитък; сурово мляко от тях
Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък
Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък
Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък
Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък
Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи и сперма от тях
Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи
Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи (без телета)
Живи телета от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи
Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. от биволи
Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. от биволи
Коне, магарета, мулета и катъри, живи
Коне, магарета, мулета и катъри, живи
Коне, живи
Магарета, мулета и катъри, живи
Камили, лами и подобни животни, живи
Камили, лами и подобни животни, живи
Камили, лами и подобни животни, живи
Овце и кози, живи; сурово мляко и стригана вълна от тях
Овце и кози, живи
Овце, живи
Кози, живи
Сурово мляко от овце и кози
Сурово овче мляко
Сурово козе мляко
Стригана вълна от овце и груби косми от кози, непрани, вкл. вълна, измита върху животното
Стригана вълна от овце и груби косми от кози, непрани, вкл. вълна, измита върху животното
Свине, живи
Свине, живи
Свине, живи
Домашни птици, живи и яйца
Домашни птици, живи
Кокошки, живи
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01.47.12
01.47.13
01.47.14
01.47.2
01.47.21
01.47.22
01.47.23
01.47.24
01.49
01.49.1
01.49.11
01.49.12
01.49.13
01.49.19
01.49.2
01.49.21
01.49.22
01.49.23
01.49.24
01.49.25
01.49.26
01.49.27
01.49.28
01.49.3
01.49.31
01.49.32
01.49.39
01.6
01.61
01.61.1
01.61.10
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01.62.1
01.62.10
01.63
01.63.1
01.63.10
01.64
01.64.1
01.64.10
01.7
01.70
01.70.1
01.70.10
02
02.1
02.10
02.10.1
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Пуйки, живи
Гъски, живи
Патици и токачки, живи
Яйца от домашни птици, пресни
Яйца за консумация от кокошки
Яйца за консумация от други птици
Яйца за люпене от кокошки
Яйца за люпене от други птици
Други живи животни, отглеждани в стопанства; продукти от тях
Други живи животни, отглеждани в стопанства
Домашни зайци, живи
Птици, различни от домашните, отглеждани в стопанства, живи
Влечуги, отглеждани в стопанства (вкл. змиите и костенурките), живи
Други живи животни, отглеждани в стопанства, н.д.
Други продукти от животински произход
Натурален пчелен мед
Сурово мляко от други животни
Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура (без морските охлюви)
Други продукти от животински произход, годни за консумация
Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене
Восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени
Животински ембриони за репродукция
Други продукти от животински произход, негодни за консумация
Сурови кожухарски кожи и други сурови кожи
Сурови кожухарски кожи, без агнешките
Сурови кожухарски агнешки кожи
Сурови кожи от животни, н.д. (пресни или консервирани, но необработени по друг начин)
Селскостопански услуги, без ветеринарномедицинските услуги
Растениевъдни услуги
Растениевъдни услуги
Растениевъдни услуги
Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги
Услуги след прибиране на реколтата
Услуги след прибиране на реколтата
Услуги след прибиране на реколтата
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
Услуги, свързани с обработката на семена за посев
Услуги, свързани с лова
Услуги, свързани с лова
Услуги, свързани с лова
Услуги, свързани с лова
Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги
Горски дървета и услуги на горските разсадници
Горски дървета и услуги на горските разсадници
Горски дървета и храсти, живи; семена от тях
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02.10.11
02.10.12
02.10.2
02.10.20
02.10.3
02.10.30
02.2
02.20
02.20.1
02.20.11
02.20.12
02.20.13
02.20.14
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02.3
02.30
02.30.1
02.30.11
02.30.12
02.30.2
02.30.20
02.30.3
02.30.30
02.30.4
02.30.40
02.4
02.40
02.40.1
02.40.10
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03.0
03.00
03.00.1
03.00.11
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Горски дървета и храсти, живи
Семена от горски дървета и храсти
Услуги на горските разсадници
Услуги на горските разсадници
Дървостой
Дървостой
Необработен дървен материал
Необработен дървен материал
Необработен дървен материал
Необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове
Необработен дървен материал от широколистни дървесни видове, различни от тропическите
Необработен дървен материал от тропически дървесни видове
Дърва за горене от иглолистни дървесни видове
Дърва за горене от широколистни дървесни видове
Диворастящи и недървесни продукти
Диворастящи и недървесни продукти
Естествени смоли, клейове, балата и аналогични естествени продукти
Балата, гутаперча, гуаюла, чикл и аналогични естествени продукти
Шеллак; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и балсами
Естествен корк, необработен или само почистен
Естествен корк, необработен или само почистен
Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса
Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса
Диворастящи продукти, годни за консумация
Диворастящи продукти, годни за консумация
Услуги, свързани с горското стопанство
Услуги, свързани с горското стопанство
Услуги, свързани с горското стопанство
Услуги, свързани с горското стопанство
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство
Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство
Риба, негодна за консумация от човека, жива
Декоративни риби от естествени водоеми
Декоративни риби от развъдници
Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от естествени водоеми, вкл. фуражи
и храна за аквакултури
Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от развъдници, вкл. фуражи и храна
за аквакултури
Риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена
Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от
естествени водоеми
Сладководна риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от естествени водоеми
Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от
развъдници
Сладководна риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от развъдници
Ракообразни, без замразените
Ракooбразни, без замразените, от естествени водоеми
Ракooбразни, без замразените, от развъдници
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03.00.4
03.00.41
03.00.42
03.00.43
03.00.44
03.00.45
03.00.46
03.00.5
03.00.51
03.00.52
03.00.6
03.00.61
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03.00.66
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03.00.7
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05.20
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06.1
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06.20
06.20.1
06.20.10
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07.1
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07.10.1
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07.2
07.21
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Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени
Стриди, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми
Други мекотели, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми
Стриди, живи, пресни или охладени, от развъдници
Други мекотели, живи, пресни или охладени, от развъдници
Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от развъдници
Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми
Перли, необработени
Естествени перли, необработени
Култивирани перли, необработени
Други водни растения, животни и продукти от тях
Корали и подобни материали, черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от
иглокожи и кости от сепия
Естествени сюнгери от животински произход
Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от естествени водоеми
Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от развъдници
Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от естествени водоеми
Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от развъдници
Други водни растения, животни и техните продукти, н.д.
Услуги, свързани с риболова и аквакултурите
Услуги, свързани с риболова
Услуги, свързани с аквакултурите
ПРОДУКТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Въглища
Антрацитни и черни въглища
Антрацитни и черни въглища
Антрацитни и черни въглища
Антрацитни и черни въглища
Кафяви и лигнитни въглища
Кафяви и лигнитни въглища
Кафяви и лигнитни въглища
Кафяви и лигнитни въглища
Суров нефт и природен газ
Суров нефт
Суров нефт
Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали
Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали
Битуминозни шисти и битуминозен пясък
Битуминозни шисти и битуминозен пясък
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
Природен газ във втечнено или газообразно състояние
Метални руди
Железни руди
Железни руди
Железни руди и техните концентрати
Железни руди и техните концентрати
Уранови, ториеви и руди на цветни метали
Уранови и ториеви руди
Уранови и ториеви руди и техните концентрати
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07.21.10
07.29
07.29.1
07.29.11
07.29.12
07.29.13
07.29.14
07.29.15
07.29.19
08
08.1
08.11
08.11.1
08.11.11
08.11.12
08.11.2
08.11.20
08.11.3
08.11.30
08.11.4
08.11.40
08.12
08.12.1
08.12.11
08.12.12
08.12.13
08.12.2
08.12.21
08.12.22
08.9
08.91
08.91.1
08.91.11
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08.91.19
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08.92.1
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08.93
08.93.1
08.93.10
08.99
08.99.1
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08.99.21
08.99.22
08.99.29
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Уранови и ториеви руди и техните концентрати
Руди на цветни метали
Руди на цветни метали и техните концентрати
Медни руди и техните концентрати
Никелови руди и техните концентрати
Алуминиеви руди и техните концентрати
Руди на благородни метали и техните концентрати
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати
Други руди на цветни метали и техните концентрати
Неметални материали и суровини
Скални материали, пясък и глина
Строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
Строителни и декоративни скални материали
Мрамор и други строителни и декоративни варовици
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали
Варовик и суров гипс
Варовик и суров гипс
Креда и некалциниран доломит
Креда и некалциниран доломит
Шисти
Шисти
Трошен камък, чакъл, пясък, глина и каолин
Трошен камък, чакъл и пясък
Естествен пясък
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл
или трошен камък, за строителството
Глина и каолин
Каолин и други каолинови глини
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст
Други неметални материали и суровини
Минерални суровини за химическото производство и за торове
Минерални суровини за химическото производство и за торове
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана
Други минерални суровини за химическото производство и за торове
Торф
Торф
Торф
Сол и чист натриев хлорид; морска вода
Сол и чист натриев хлорид; морска вода
Сол и чист натриев хлорид; морска вода
Други неметални материали и суровини, н.д.
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали
Благородни и скъпоценни камъни; пемза, шмиргел, естествени абразиви; други минерали, н.д.
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само
срязани, сцепени или грубо обработени
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени;
пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви
Други минерали, н.д.
Спомагателни услуги в добива
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Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ
Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ
Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ
Сондажни работи при добива на нефт и природен газ
Монтаж, ремонт и демонтаж на сонди за добив на нефт и природен газ, вкл. съпътстващи
услуги
Услуги по втечняване и повторно превръщане в газ на природния газ с цел транспортиране,
извършвани на мястото на добива
Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ
Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ
Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ
Спомагателни услуги в добива на антрацитни и черни въглища
Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт, природен газ, антрацитни и черни
въглища
ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Хранителни продукти
Месо и месни продукти
Месо, без месо от домашни птици
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета
или катъри, прясно или охладено
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено
Месо от свине, прясно или охладено
Месо от овце, прясно или охладено
Месо от кози, прясно или охладено
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине,
овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине,
овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени
Месо и субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък,
свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни
за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено
Месо от свине, замразено
Месо от овце, замразено
Месо от кози, замразено
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине,
овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за
консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени
Вълна табашка, непрана; сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета,
катъри, овце и кози
Вълна табашка, непрана
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите
Сурови кожи от овце или агнета
Сурови кожи от кози или ярета
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо
от домашни птици
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо
от домашни птици
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Месо от домашни птици
Месо от домашни птици, прясно или охладено
Месо от домашни птици, прясно или охладено
Месо от домашни птици, замразено
Месо от домашни птици, замразено
Мазнини от птици
Мазнини от птици
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни
птици
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни
птици
Месни продукти
Продукти от месо, субпродукти или кръв
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или
пушено
Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура,
сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни
за консумация от човека; пръжки
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти; операции,
възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Риба, прясна, охладена или замразена
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени
Риба, замразена
Филета от риба, замразени
Друго месо от риба (дори смляно), замразено
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени
Риба, преработена или консервирана по друг начин; хайвер и неговите заместители
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други
субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация
от човека
Риба, сушена, дори осолена или в саламура
Риба, вкл. филета, пушена
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия
Хайвер и неговите заместители
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, замразени, преработени
или консервирани
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура
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Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека;
други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, н.д.
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели,
други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли,
негодни за консумация от човека
Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти;
операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни
и мекотели, преработени и консервирани
Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни
и мекотели, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Картофи, преработени и консервирани
Картофи, преработени и консервирани
Картофи, замразени
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени
картофи
Картофи, приготвени или консервирани
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени
продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и консервирани картофи
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени
продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и
консервирани картофи
Плодови и зеленчукови сокове
Плодови и зеленчукови сокове
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7%
Сок от портокали
Сок от грейпфрути
Сок от ананаси
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)
Сок от ябълки
Смеси от плодови и зеленчукови сокове
Сок от други плодове или зеленчуци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
Зеленчуци (без картофи), преработени и консервирани
Зеленчуци (без картофи), замразени
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
Зеленчуци (без картофи), сушени
Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина,
без готови зеленчукови ястия
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина,
без готови зеленчукови ястия
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Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този
с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина
Плодове и ядки, преработени и консервирани
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по
друг начин
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци;
операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин
Растителни и животински масла и мазнини
Растителни и животински масла и мазнини, без маргарин
Животински масла и мазнини и техните фракции, сурови
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от
лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани,
но не химически променени
Растителни масла, сурови
Фъстъчено масло, сурово
Маслиново масло, сурово
Слънчогледово масло, сурово
Рапично, репично и синапено масло, сурови
Палмово масло, сурово
Други растителни масла, сурови
Памучен линтер
Памучен линтер
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини; брашно
от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно
Рафинирани масла, без остатъци
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически
променени
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло)
и техните фракции, рафинирани, но не химически променени
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Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин
Растителни восъци (без триглицериди); дегра; остатъци, получени при обработката на
продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход
Растителни восъци (без триглицериди)
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци
от животински или растителен произход
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и
животински масла и мазнини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и
животински масла и мазнини
Маргарин и подобни хранителни мазнини
Маргарин и подобни хранителни мазнини
Маргарин и подобни хранителни мазнини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини
Мляко и млечни продукти
Мляко и млечни продукти, без сладолед
Мляко прясно и сметана, обработени, течни
Мляко прясно, обработено, течно
Сметана с тегловно маслено съдържание > 6%, некондензирана, нито подсладена
Мляко прясно и сметана, на прах
Мляко прясно и сметана, обезмаслени, на прах
Мляко прясно и сметана, пълномаслени, на прах
Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване
Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване
Сирене, кашкавал и извара
Сирене, кашкавал и извара
Друго мляко и млечни продукти
Кондензирано мляко
Кисело мляко и други заквасени млека и сметана
Казеин
Лактоза и сироп от лактоза
Суроватка
Други продукти от естествени съставки на млякото
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни
продукти, без сладолед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни
продукти, без сладолед
Сладолед
Сладолед
Сладолед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Мелничарски продукти
Ориз, олющен или натрошен
Олющен ориз (карго или кафяв)
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка);
ориз натрошен
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Брашно от зърнено-житни и сухи бобови растения; смеси и теста
Брашно пшенично или брашно – смес от пшеница и ръж
Брашно от други зърнено-житни растения
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на
нишесте или инулин, или от плодове
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти
Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и други продукти
от зърнено-житни растения
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под
формата на гранули от зърнено-житни растения
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови
растения
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови
растения
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски
продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски
продукти
Нишесте и нишестени продукти
Нишесте и нишестени продукти; захар и захарни сиропи, н.д.
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д.
Царевично масло и неговите фракции
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти
Хлебни и тестени изделия
Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни
Хляб, пресен
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и
тестени сладкарски изделия, пресни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и
тестени сладкарски изделия, пресни
Сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
Сухари и сухи сладкарски изделия
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети
Други сухи сладкарски изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити
и сухи сладкарски изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити
и сухи сладкарски изделия
Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия
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Кус-кус
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка,
кус-кус и подобни макаронени изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка,
кус-кус и подобни макаронени изделия
Други хранителни продукти
Захар
Сурова или рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло; меласа
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза,
в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен
Меласа
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството
на захар
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството
на захар
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар
Какао, шоколадови и захарни изделия
Какаова маса, дори обезмаслена; масло, мазнина и течно масло от какао; какао на прах
Какаова маса, дори обезмаслена
Масло, мазнина и течно масло, от какао
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители
Шоколадови и захарни изделия
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах),
във форми, пригодени за продажба на едро
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах),
в други форми
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп
Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао
Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия
Преработени чай и кафе
Преработени чай и кафе
Кафе, декофеинизирано или печено
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на
кафето; люспи и черупки от кафе
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на
тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате
Билков чай
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе
Хранителни подправки и овкусители
Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица
Оцет и заместители на оцета
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Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица
Подправки, преработени
Пипер (от вида piper), преработен
Лют и сладък пипер (от вида capsicum), сушен, преработен
Канела и канелени цветове, преработени; други преработени подправки
Сол за хранителни цели
Сол за хранителни цели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители
Готови ястия
Готови ястия
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели
Готови ястия на базата на зеленчуци
Готови ястия на базата на макаронени изделия
Други готови ястия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия
Хомогенизирани и диетични храни
Хомогенизирани и диетични храни
Хомогенизирани и диетични храни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани
и диетични храни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани
и диетични храни
Други хранителни продукти, н.д.
Супи, яйчен албумин, маи и други хранителни продукти; екстракти и сокове от месо, риба
и водни безгръбначни
Готови супи и бульони и препарати за тях
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни
Растителни сокове и екстракти; пектинови материали; други лепкави и сгъстяващи материали
Готови нетрайни хранителни продукти – сандвичи, пресни пици и подобни
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека
Разнообразни хранителни продукти, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни
продукти, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни
продукти, н.д.
Готови храни за животни
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна
Брашно и агломерати от люцерна
Брашно и агломерати от люцерна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни
(фуражи) за селскостопански животни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни
(фуражи) за селскостопански животни
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Готови храни за домашни любимци
Готови храни за домашни любимци
Готови храни за домашни любимци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за
домашни любимци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за
домашни любимци
Напитки
Напитки
Спиртни напитки
Спиртни напитки
Спиртни напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки
Вина от грозде
Вина от прясно грозде; гроздова мъст
Пенливи вина от прясно грозде
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст
Винени утайки; суров винен камък (тригия)
Винени утайки; суров винен камък (тригия)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде
Други ферментирали напитки
Други ферментирали напитки
Други ферментирали напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки
Други недестилирани алкохолни напитки
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки
Пиво
Пиво, без отпадъци от пивоварни
Пиво, без отпадъци от пивоварни
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво
Малц
Малц
Малц
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц
Безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
Минерални води и безалкохолни напитки
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани
Други безалкохолни напитки
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води
и безалкохолни напитки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води
и безалкохолни напитки
Тютюневи изделия
Тютюневи изделия
Тютюневи изделия
Тютюневи изделия, без отпадъци от тютюн
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“
тютюни; тютюневи екстракти и сокове
Отпадъци от тютюн
Отпадъци от тютюн
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия
Текстил и изделия от текстил, без облекло
Текстилни прежди и конци
Текстилни прежди и конци
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин
Естествени текстилни влакна, подготвени за предене
Сурова коприна (неусукана)
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене
Дреб от вълна или от фини животински косми
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене
Памук, подготвен за предене
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене
Синтетични и изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми
Прежди и шевни конци от памук
Прежди от памук (без шевните конци)
Шевни конци от памук
Прежди от текстилни растителни влакна, различни от памук (вкл. лен, юта, кокосови
влакна и коноп); хартиени прежди
Прежди от лен
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други
текстилни растителни влакна; хартиени прежди
Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци,
преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните
конци), пригодени за продажба на дребно
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85%
от тези влакна
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85%
от тези влакна
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Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна
Развлакнени отпадъци; услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни
прежди и конци
Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми
Развлакнени отпадъци и други отпадъци от памук
Услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни прежди
и конци
Тъкани
Тъкани
Тъкани (без специалните) от естествени влакна, различни от памучни
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми
Тъкани от лен
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени
прежди
Тъкани от памук
Тъкани от памук
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки и щапелни влакна
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна
Специални тъкани (тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда; хавлиени
тъкани и други)
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна
Имитация на кожухарски кожи,  получени чрез тъкане
Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани
Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло
Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло
Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. oблекло)
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. oблекло)
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)
Други текстилни изделия
Плетени платове
Плетени платове
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове
Конфекционирани текстилни изделия, без облекло
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Конфекционирани текстилни изделия за домакинството
Одеяла (без електрическите одеяла)
Спално бельо
Покривки и кърпи за маса
Кърпи за тоалет или за кухня
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от
парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни
изделия
Други конфекционирани текстилни изделия
Амбалажни чували и торбички
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях
Спални чували; изделия за легла
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на
прах, спасителни жилетки и колани)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани
текстилни изделия, без облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани
текстилни изделия, без облекло
Килими и текстилни подови настилки
Килими и текстилни подови настилки
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки
Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях
Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях, без тези, изработени от отпадъци
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.
Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба
Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета,
мрежи и изделия от тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета,
мрежи и изделия от тях
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло
Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба
Метални и метализирани прежди
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.
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Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани,
промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане
и филтриране)
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия
за техническа и производствена употреба
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия
за техническа и производствена употреба
Други текстилни изделия, н.д.
Тюлове, дантели и бродерии; обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета,
на ленти или на мотиви
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“
Ватирани текстилни изделия на парчета
Друг текстил и изделия от текстил, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни
изделия, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни
изделия, н.д.
Облекло
Облекло, без кожухарското
Облекло от обработени меки кожи
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи
Работно облекло
Работно облекло за мъже
Работни ансамбли и сака за мъже
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и
къси панталони, за мъже
Работно облекло за жени
Работни ансамбли и сака за жени
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и
къси панталони, за жени
Друго работно облекло
Друго работно облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло
Горно облекло, без работно
Горно облекло, трикотажно или плетено
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за
мъже или момчета
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
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Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за
жени или момичета
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или
плетени, за жени или момичета
Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за мъже или момчета
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или
плетените, за мъже или момчета
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони
и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за жени или момичета
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или
плетените, за жени или момичета
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или
момичета
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони
и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
Облекло и текстилни изделия, употребявани
Облекло и текстилни изделия, употребявани
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло,
без работно
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло,
без работно
Ризи, блузи и друго долно облекло
Ризи, блузи и друго долно облекло, трикотажно или плетено
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни
или плетени, за жени или момичета
Ризи, блузи и друго долно облекло, различно от трикотажното или плетеното
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от
трикотажните или плетените, за мъже или момчета
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни
изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни
изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и
друго долно облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и
друго долно облекло
Друго облекло и допълнения за облекло
Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло,
трикотажни или плетени
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Ръкавици, трикотажни или плетени
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени
Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, различни от трикотажните
или плетените
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло,
различни от трикотажните или плетените
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки,
папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за
облекло, различни от трикотажните или плетените
Допълнения за облекло от кожи; облекло от филц или нетъкани материали; облекло от
текстилни материали, промазани или покрити с пластмаси или други покрития
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт)
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло
от текстилни материали, импрегнирани или промазани
Шапки
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени  чрез съединяване на ленти
от всякакви материали
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните);
ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за
шапкарството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и
допълнения за облекло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и
допълнения за облекло
Облекло и изделия от кожухарски кожи
Облекло и изделия от кожухарски кожи
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия
от кожухарски кожи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия
от кожухарски кожи
Други трикотажни изделия
Чорапи и чорапогащи
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери,
жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери,
жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени
Обработени кожи и изделия от тях
Обработени кожи; куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Обработени кожи
Обработени кожухарски кожи
Обработени кожухарски кожи
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково,
метализирано или друго покритие
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Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри
Обработени кожи без косъм от овце, кози и свине
Обработени кожи без косъм от овце
Обработени кожи без косъм от кози
Обработени кожи без косъм от свине
Обработени кожи без косъм от други животни; възстановени кожи на базата на кожа
Обработени кожи без косъм от други животни
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи
Куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Сарашки и седларски изделия; куфари, чанти и други изделия за пътуване; други изделия
от кожа
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях
Други изделия от естествени или възстановени кожи (вкл. изделия за технически цели)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и
други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и
други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия
Обувки
Обувки
Обувки (без спортни и ортопедични обувки и обувки със защитно метално бомбе)
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със
защитно метално бомбе)
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни
обувки)
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално
бомбе и различни специални обувки)
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)
Спортни обувки
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)
Обувки със защитно метално бомбе и други обувки, н.д.
Обувки със защитно метално бомбе
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни
изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни
изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки
Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без мебели; изделия от слама и
материали за плетене
Дървен материал, нарязан  и рендосан
Дървен материал, нарязан и рендосан
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение; дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани
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Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни;
дървесен талаш и дървесно брашно; дървен материал на парчета или частици
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл.
несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни
(вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл.
несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна
от иглолистната и бамбука
Дървесен талаш и дървесно брашно
Дървен материал на парчета или на частици
Необрязан дървен материал; дървени траверси за релсов път, импрегнирани или обработени по друг начин
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито
извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал; операции,
възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен
материал
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен материал
Изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене
Фурнирни листове и дървесни плочи
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал; плочи от дървесни
частици и подобни плочи от дървесина или други лигноцелулозни материали
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук
Плочи от дървесни частици
Плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), от дървесина
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна
от иглолистната и тропическата
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал; „уплътнен“ дървен материал
„Уплътнен“ дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно
нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно
нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно
нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата
Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста
дървесина; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове и дървесни плочи
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Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста
дървесина
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове
и дървесни плочи
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи
от дървен материал за подови покрития
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи
от дървен материал за подови покрития
Дограма и други изделия от дървен материал за строителството
Дограма и други изделия от дървен материал за строителството (без сглобяеми постройки)
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен
материал
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д.
Сглобяеми постройки от дървен материал
Сглобяеми постройки от дървен материал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други
изделия от дървен материал за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други
изделия от дървен материал за строителството
Опаковки от дървен материал
Опаковки от дървен материал
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал
Други опаковки от дървен материал и части за тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от
дървен материал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от
дървен материал
Други изделия от дървен материал; изделия от корк, слама и материали за плетене
Други изделия от дървен материал
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки,
калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия
за украса, от дървен материал
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от
дървен материал
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци
Изделия от корк, слама и други материали за плетене; кошничарски изделия
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти;
отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк
Изделия от естествен корк
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия
Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и
материали за плетене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама
и материали за плетене
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от
дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене
Хартия, картон и изделия от хартия и картон
Влакнести полуфабрикати, хартия и картон
Влакнести полуфабрикати
Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали
Химична дървесна маса за разтваряне
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати
Хартия и картон
Вестникарска, ръчно отлята и друга непокрита хартия и картон за писане, печатане или
други графични цели
Вестникарска хартия на роли или на листа
Хартия и картон, ръчно отлети
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон;
основи от хартия за тапети
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и
листов материал от целулозни влакна
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и
листов материал от целулозни влакна
Хартия за вълнообразен картон
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит
Крафтлайнер, избелен, непокрит
Полухимична хартия за навълняване „флутинг“
Хартия за навълняване „флутинг“, различна от полухимичната
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит
Хартия, непокрита
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели)
Филтърна хартия и картон; филцова хартия
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с
широчина ≤ 5 см)
Непокрита хартия и картон, без тези за писане, печатане или други графични цели
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус,
хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли
или на листа
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус,
хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли
или на листа
Обработена хартия и картон
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли
или на листа
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или
други неорганични вещества
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Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане,
печатане или други графични цели)
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане,
печатане или други графични цели)
Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска
хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма,
на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани,
покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други
неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества
(без тези за писане, печатане или други графични цели)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон
Изделия от хартия и картон
Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Вълнообразен картон (велпапе) на роли или на листа
Торби, пликове и кесии от хартия или картон
Кутии и кашони от вълнообразен картон
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен  
картон и опаковки от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен
картон и опаковки от хартия и картон
Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата
и листов материал от целулозни влакна
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и
допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов
материал от целулозни влакна
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински,
санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински,
санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
Канцеларски материали от хартия и картон
Канцеларски материали от хартия и картон
Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска
хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на
които поне една от страните ≤ 36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти
от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски
материали, от хартия или картон
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали,
от хартия или картон
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски
материали от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски
материали от хартия и картон

БРОЙ 104
1
17.24
17.24.1
17.24.11
17.24.12
17.24.9
17.24.99
17.29
17.29.1
17.29.11
17.29.12
17.29.19
17.29.9
17.29.99
18
18.1
18.11
18.11.1
18.11.10
18.12
18.12.1
18.12.11
18.12.12
18.12.13
18.12.14
18.12.15
18.12.16
18.12.19
18.13
18.13.1
18.13.10
18.13.2
18.13.20
18.13.3
18.13.30
18.14
18.14.1
18.14.10
18.2
18.20
18.20.1
18.20.10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1   

2
Тапети и подобни стенни облицовки
Тапети и подобни стенни облицовки
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци
Стенни облицовки от текстилни материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни
стенни облицовки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни
стенни облицовки
Други изделия от хартия и картон
Други изделия от хартия и картон
Етикети от хартия или картон
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари,
масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см,
или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от хартия и картон
Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители
Услуги по печатане и услуги, свързани с печатане
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи наймалко четири пъти седмично
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи наймалко четири пъти седмично
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи наймалко четири пъти седмично
Услуги по печатане на други издания и печатни продукти
Услуги по печатане на други издания и печатни продукти
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни
интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни
материали
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи помалко от четири пъти седмично
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и
пощенски картички
Услуги по печатане на етикети
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д.
Услуги по подготовка за печат и предпечатни услуги
Услуги по предпечатна подготовка
Услуги по предпечатна подготовка
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли
Спомагателни услуги, свързани с печатането
Спомагателни услуги, свързани с печатането
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането
Услуги по възпроизвеждане на записани носители
Услуги по възпроизвеждане на записани носители
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи
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Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер
Кокс и рафинирани нефтени продукти
Кокс и продукти на коксуването
Кокс и продукти на коксуването
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен
Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
Катран от въглища или от торф; други минерални катрани
Смола и смолен (пеков) кокс
Смола и смолен (пеков) кокс
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти
на коксуването
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти
на коксуването
Рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф
Рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф
Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива
Брикети, яйцевидни брикети  и подобни твърди горива от антрацитни и черни въглища
Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от кафяви и лигнитни въглища
Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от торф
Течни и газообразни горива; смазочни масла
Бензин за двигатели  
Авиационен бензин   
Минерален терпентин
Гориво за реактивни двигатели от бензинов и керосинов тип
Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат)
Газьол
Средни нефтени масла; средни нефтени дестилати, н.д.
Мазути (котелни горива), н.д.
Смазочни масла и други масла
Нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ
Пропан и бутан, втечнени
Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен
Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ
Други нефтени продукти
Вазелин; парафин; нефтен восък и други минерални восъци
Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани
нефтени продукти и брикети от въглища и торф
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани
нефтени продукти и брикети от въглища и торф
Основни химични вещества и химични продукти
Основни химични вещества, торове и азотни съединения, полимери и синтетичен каучук
в първични форми
Промишлени газове
Промишлени газове
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи
Втечнен и сгъстен въздух
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове
Багрила и пигменти
Оксиди, пероксиди и хидрооксиди
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди
Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и
хидрооксиди
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите
Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; други багрилни вещества
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други
производни; багрилни вещества от растителен или животински произход
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти
Други основни неорганични химични вещества
Плутоний и обогатен уран; торий и обеднен уран; други радиоактивни химични елементи
Плутоний и обогатен уран и техните съединения
Торий и обеднен уран и техните съединения
Други радиоактивни химични елементи, изотопи и съединения; сплави, дисперсии, керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения
Неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори
Химични елементи, н.д.; неорганични киселини и техните съединения
Металоиди
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени
или сплавени помежду си; живак
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и
серен диоксид
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли
Метални халогениди; хипохлорити, хлорати и перхлорати
Метални халогениди
Хипохлорити, хлорати и перхлорати
Сулфиди, сулфати; нитрати, фосфати и карбонати
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите)
Карбонати
Соли на други метали
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно
състояние
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали
Други основни неорганични химични вещества, н.д.
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини
Водороден пероксид
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия
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Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра
Пържени железни пирити
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни
неорганични химични вещества
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни
неорганични химични вещества
Други основни органични химични вещества
Въглеводороди и техните производни
Ациклени въглеводороди
Циклени въглеводороди
Хлорни производни на ациклените въглеводороди
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани
Други производни на въглеводородите
Aлкохоли, феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни; промишлени мастни алкохоли
Промишлени мастни алкохоли
Моноалкохоли
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; карбоксилни киселини и техните производни
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини,
ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална
група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова
киселина и нейните соли
Органични съединения с азотни функционални групи
Cъединения с аминна функционална група
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните
производни
Cъединения с други азотни функционални групи
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения; хетероциклени съединения, н.д.
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери
на халогеноводородите) и техните соли; и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали; други органични съединения
Cъединения с алдехидна функционална група
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни
Ензими и други органични съединения, н.д.
Разнообразни основни органични химични продукти
Производни на смолата или на други растителни продукти
Дървени въглища
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти
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Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание
Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло
Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни
органични химични вещества
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни
органични химични вещества
Азотни съединения и торове
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк
Амониев хлорид; нитрити
Амониев хлорид; нитрити
Азотни торове, минерални или химични
Карбамид
Амониев сулфат
Амониев нитрат
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без
подхранващи свойства
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат
Други азотни торове и смеси от торове
Фосфорни торове, минерални или химични
Суперфосфати
Други фосфорни торове
Калиеви торове, минерални или химични
Калиев хлорид
Калиев сулфат
Други калиеви торове
Натриев нитрат
Натриев нитрат
Други торове, минерални или химични
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий
Калиеви нитрати
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат
Торове от животински или растителен произход
Торове от животински или растителен произход
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове
Полимери в първични форми
Полимери на етилена в първични форми
Полимери на етилена в първични форми
Полимери на стирена в първични форми
Полимери на стирена в първични форми
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми
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Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати,
алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати,
алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми
Други полимери в първични форми; йонообменни смоли на основата на полимери
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми
Акрилови полимери в първични форми
Полиамиди в първични форми
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми
Силикони в първични форми
Други полимери в първични форми, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в
първични форми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в
първични форми
Синтетичен каучук в първични форми
Синтетичен каучук в първични форми
Синтетичен каучук в първични форми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен
каучук в първични форми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен
каучук в първични форми
Пестициди и други агрохимикали
Пестициди и други агрохимикали
Пестициди и други агрохимикали
Инсектициди
Хербициди
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията
Дезинфекционни средства
Фунгициди
Опасни пестициди
Други пестициди и агрохимикали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и
други агрохимикали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и
други агрохимикали
Бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове
Бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове
Бои и лакове на базата на полимери
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени
полимери, диспергирани или разтворени във водна среда
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени
полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда
Други бои и лакове и подобни продукти; бои за художници; печатарски мастила
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои
Печатарски мастила
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и
подобни продукти, печатарски мастила и китове
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20.42.19
20.42.9
20.42.99
20.5
20.51
20.51.1
20.51.11
20.51.12
20.51.13
20.51.14
20.51.2
20.51.20
20.51.9
20.51.99
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и
подобни продукти, печатарски мастила и китове
Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти
Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати
Суров глицерол, глицеролови води и луги
Суров глицерол, глицеролови води и луги
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните
Сапуни; перилни и почистващи препарати
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун
или детергенти
Перилни и почистващи препарати
Препарати за ароматизиране; восъци
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди
Изкуствени восъци и восъчни препарати
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии,
стъкла или метали
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи,
почистващи и полиращи препарати
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи,
почистващи и полиращи препарати
Парфюми и тоалетни продукти
Парфюми и тоалетни продукти
Парфюми и тоалетни води
Продукти за гримиране на устните и очите
Препарати за маникюр или педикюр
Пудри за козметична и тоалетна употреба
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето)
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д.
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти,
улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване,
препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти
Други химични продукти
Експлозиви
Експлозиви; бикфордови фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори; изделия за фойерверки
Барути и експлозиви
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори
Изделия за фойерверки
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия
Кибрити
Кибрити
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви
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Лепила
Лепила
Лепила
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила
Етерични масла
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла
Други химични продукти, н.д.
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне
на снимки; химически препарати и несмесени продукти за фотографски цели
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне
на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д.
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за
консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за
консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла
Мастила, без печатарските
Мастила, без печатарските
Смазочни препарати; добавки; антифризи
Cмазочни препарати
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване
Други разнообразни химични продукти
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи
Пасти за моделиране; състави, наречени „зъболекарски восъци“, и други зъболекарски
състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители;  готови среди за развитие
на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д.
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под
формата на дискове, пластини или аналогични форми
Активен въглен
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на
багрила и подобни продукти
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д.
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти
Биодизел
Други разнообразни химични продукти, н.д.
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични
продукти, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични
продукти, н.д.
Изкуствени и синтетични влакна
Изкуствени и синтетични влакна
Синтетични влакна
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери
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Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали
Изкуствени влакна
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене
Прежди с висока здравина от вискозна коприна
Други изкуствени прежди, единични
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и
синтетични влакна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и
синтетични влакна
Лекарствени вещества и продукти
Лекарствени вещества
Лекарствени вещества
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди;
фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди;
фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран
триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и
негови производни; сулфонамиди
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран
триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и
негови производни
Сулфонамиди
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.
Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и растителни алкалоиди и техните производни; антибиотици
Провитамини, витамини и техните производни
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни
Антибиотици
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински
произход, н.д.
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински
произход, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени
вещества
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени
вещества
Лекарствени продукти
Лекарствени продукти
Лекарствени продукти
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи
хормони или антибиотици
Други лекарствени продукти
Антисеруми и ваксини
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди
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Диагностични реактиви и други лекарствени продукти
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени
продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени
продукти
Изделия от каучук и пластмаси
Изделия от каучук
Гуми, външни и вътрешни; регенерирани пневматични гуми
Гуми, външни и вътрешни, нови
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови
пневматични гуми от каучук
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук
Регенерирани пневматични гуми от каучук
Регенерирани пневматични гуми от каучук
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми
Други изделия от каучук
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук,  на нишки,
въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук,  на нишки,
въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук
Изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит); изделия от втвърден каучук
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми
и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от каучук
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от каучук
Изделия от пластмаси
Листове, плочи, тръби и профили от пластмаси
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки,
пръти и профили, от пластмаси
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки,
пръти и профили, от пластмаси
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Тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи,
тръби и профили, от пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи,
тръби и профили, от пластмаси
Опаковки от пластмаси
Опаковки от пластмаси
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси
Други опаковки от пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от
пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от
пластмаси
Дограма и други изделия от пластмаси за строителството
Дограма и други изделия от пластмаси за строителството; линолеуми и подобни подови
настилки
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи
или плочки, от пластмаси
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни
санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за
тях, от пластмаси
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено
върху текстилна основа, дори изрязани
Изделия от пластмаси за строителството, н.д.
Сглобяеми постройки от пластмаси
Сглобяеми постройки от пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други
изделия от пластмаси за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други
изделия от пластмаси за строителството
Други изделия от пластмаси
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси
Други изделия от пластмаси, н.д.
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина
≤ 20 см, от пластмаси
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или
тоалетни изделия, от пластмаси
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия
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Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса,
от пластмаси
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д.
Услуги по производство на други изделия от пластмаси; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от пластмаси
Услуги по производство на други изделия от пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от пластмаси
Продукти от други неметални минерални суровини
Стъкло и изделия от стъкло
Необработено плоско стъкло
Необработено плоско стъкло
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено
плоско стъкло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено
плоско стъкло
Формувано и обработено плоско стъкло
Формувано и обработено плоско стъкло
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано
или обработено по друг начин, но непоставено в рамка
Предпазно стъкло
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и
обработено плоско стъкло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и
обработено плоско стъкло
Опаковки и домакинско стъкло
Опаковки и домакинско стъкло
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи,
похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори,
стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум
Услуги по повърхностна обработка на опаковки и домакинско стъкло; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло
Услуги по повърхностна обработка на домакинско стъкло
Услуги по повърхностна обработка на опаковки от стъкло
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло
Стъклени влакна
Стъклени влакна
Cнопчета, ровниг, влакна и прежди, от стъклени влакна
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна
Други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
Друго полуобработено стъкло
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби,
необработено
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Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на
калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на
блокове, плочи или подобни форми
Изделия от стъкло за техническа употреба
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им,
от стъкло за производството на такива стъкла
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия,
от стъкло
Електрически изолатори от стъкло
Изделия от стъкло, н.д.
Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба;
операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от
стъкло, вкл. за техническа употреба
Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от
стъкло, вкл. за техническа употреба
Огнеупорни изделия
Огнеупорни изделия
Огнеупорни изделия
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д.
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия
Керамични изделия за строителството
Керамични плочки
Керамични плочки
Керамични плочки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки
Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна
керамика
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика
Тръби и съединителни части за тях от керамика
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди
и други изделия от печена глина за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди
и други изделия от печена глина за строителството
Други порцеланови и керамични изделия
Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия,
от порцелан
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от
керамични материали, различни от порцелан
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали
Санитарна керамика
Санитарна керамика
Санитарна керамика
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически
машини, апарати и съоръжения
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически
машини, апарати и съоръжения
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части
Друга техническа керамика
Друга техническа керамика
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали,
различни от порцелан
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа
керамика
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа
керамика
Други керамични изделия, н.д.
Други керамични изделия, н.д.
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки
Други нестроителни керамични изделия, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични
изделия, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични
изделия, н.д.
Цимент, вар и гипс
Цимент
Цимент
Несмлян цимент (клинкер)
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент
Вар и гипс
Негасена, гасена и хидратна вар
Негасена, гасена и хидратна вар
Гипсови свързващи вещества
Гипсови свързващи вещества
Калциниран или агломериран доломит
Калциниран или агломериран доломит
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс
Изделия от бетон, цимент и гипс
Изделия от бетон за строителството
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Изделия от бетон за строителството
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен
камък
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък
Cглобяеми постройки от бетон
Cглобяеми постройки от бетон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон
за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон
за строителството
Изделия от гипс за строителството
Изделия от гипс за строителството
Изделия от гипс за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс
за строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс
за строителството
Готови за изливане бетонови смеси
Готови за изливане бетонови смеси
Готови за изливане бетонови смеси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси
Неогнеупорни строителни разтвори
Неогнеупорни строителни разтвори
Неогнеупорни строителни разтвори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни
строителни разтвори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни
строителни разтвори
Влакнесто-циментови изделия
Влакнесто-циментови изделия
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия
Други изделия от бетон, гипс и цимент
Други изделия от бетон, гипс и цимент
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д.
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от бетон, гипс и цимент
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия
от бетон, гипс и цимент
Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета,
бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър

С Т Р.

76
1

23.70.12
23.70.9
23.70.99
23.9
23.91
23.91.1
23.91.11
23.91.12
23.91.9
23.91.99
23.99
23.99.1
23.99.11
23.99.12
23.99.13
23.99.14
23.99.15
23.99.19
23.99.9
23.99.99
24
24.1
24.10
24.10.1
24.10.11
24.10.12
24.10.13
24.10.14
24.10.2
24.10.21
24.10.22
24.10.23
24.10.3
24.10.31
24.10.32
24.10.33
24.10.34
24.10.35
24.10.36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други
изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от
агломерирани шисти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали
Изделия от други неметални минерали
Абразивни изделия
Абразивни изделия
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от
естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия
или  картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия
Изделия от други неметални минерали, н.д.
Изделия от други неметални минерали, н.д.
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от
тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви
триещи се части, немонтирани
Изделия от асфалт или от подобни продукти
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран
или пек от минерален катран
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита
или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати
Изкуствен корунд
Изделия от други неметални минерални материали, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други
неметални минерали, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други
неметални минерали, н.д.
Основни метали
Чугун, стомана и феросплави
Чугун, стомана и феросплави
Чугун и феросплави
Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други
първични форми
Феросплави
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота
99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун или стомана
Необработена стомана
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти от стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без
изделия от силициева електротехническа стомана)
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Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от стомана
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана
Плосковалцувани продукти от стомана, плакирани или покрити и плосковалцувани продукти от бързорежеща и силициева електротехническа стомана
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана
стомана
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга
легирана стомана
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана
Горещообработени валцдрат и пръти от стомана
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които
са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които
са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които
са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана
Кухи пръти за сондажи
Горещообработени отворени профили, шпунтови профили и елементи за релсов път, от
стомана
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана
Елементи за релсов път от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана
и феросплави
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана
и феросплави
Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
Безшевни тръби и кухи профили от стомана
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или
газ, от стомана
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана
Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм,
от стомана
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4
мм, от стомана
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана
Заварени тръби с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм,
от стомана
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Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър
≤ 406,4 мм, от стомана
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър
≤ 406,4 мм, от стомана
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана
Други продукти при първичната преработка на стомана
Студеноизтеглени пръти
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени
пръти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени
пръти
Студеновалцувани тесни ленти
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани
тесни ленти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани
тесни ленти
Студеноформувани или прегънати продукти от стомана
Студеноформувани или прегънати отворени профили от стомана
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана
„Сандвич“ панели от стоманени листове с покритие
„Сандвич“ панели от стоманени листове с покритие
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани
или прегънати продукти от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани
или прегънати продукти от стомана
Студеноизтеглен тел
Студеноизтеглен тел
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел
Основни благородни и други цветни метали

БРОЙ 104
1
24.41
24.41.1
24.41.10
24.41.2
24.41.20
24.41.3
24.41.30
24.41.4
24.41.40
24.41.5
24.41.50
24.41.9
24.41.99
24.42
24.42.1
24.42.11
24.42.12
24.42.2
24.42.21
24.42.22
24.42.23
24.42.24
24.42.25
24.42.26
24.42.9
24.42.99
24.43
24.43.1
24.43.11
24.43.12
24.43.13
24.43.2
24.43.21
24.43.22
24.43.23
24.43.24
24.43.9
24.43.99
24.44
24.44.1
24.44.11
24.44.12
24.44.13
24.44.2
24.44.21
24.44.22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9   

2
Благородни метали
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на
полуготови продукти, или на прах
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на
полуготови продукти, или на прах
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата
на полуготови продукти
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата
на полуготови продукти
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с
платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с
платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали
Алуминий
Недеформиран алуминий; алуминиев оксид
Недеформиран алуминий
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд
Полуготови продукти от алуминий или от алуминиеви сплави
Прахове и люспи от алуминий
Пръти и профили от алуминий
Тел от алуминий
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий
Тръби и фитинги за тръби от алуминий
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий
Олово, цинк и калай
Олово, цинк и калай, недеформирани
Недеформирано олово
Недеформиран цинк
Недеформиран калай
Полуготови продукти от олово, цинк и калай или от техните сплави
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово
Пудра, прахове и люспи, от цинк
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк
Пръти, профили и тел, от калай
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай
Мед
Недеформирана мед; меден камък; циментна мед (медна утайка)
Меден камък; циментна мед (медна утайка)
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави
Полуготови продукти от мед или от медни сплави
Прахове и люспи от мед
Пръти и профили от мед
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Тел от мед
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед
Тръби и фитинги за тръби от мед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед
Други цветни метали
Недеформиран никел; междинни продукти на никеловата металургия
Недеформиран никел
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата
металургия
Полуготови продукти от никел или от никелови сплави
Прахове и люспи от никел
Пръти, профили и тел, от никел
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел
Тръби и фитинги за тръби от никел
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи
метал или метални сплави
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи
метал или метални сплави
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали
Преработено ядрено гориво
Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено
ядрено гориво
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено
ядрено гориво
Услуги по леене на метали
Услуги по леене на чугун
Услуги по леене на чугун, без тръби и кухи профили от чугун
Услуги по леене на ковък чугун
Услуги по леене на сферографитен чугун
Услуги по леене на сив чугун
Тръби и кухи профили от чугун
Тръби и кухи профили от чугун
Фитинги за тръби от чугун
Фитинги за тръби от чугун
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги
и отливки от чугун
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги
и отливки от чугун
Услуги по леене на стомана
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях
Тръби от центробежно лята стомана
Тръби от центробежно лята стомана
Фитинги за тръби, отлети от стомана
Фитинги за тръби, отлети от стомана
Услуги по леене на леки метали
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Услуги по леене на леки метали
Услуги по леене на леки метали
Услуги по леене на други метали
Услуги по леене на други метали
Услуги по леене на други метали
Метални изделия, без машини и оборудване
Метални изделия за строителството
Метални конструкции и части от тях
Сглобяеми постройки от метал
Сглобяеми постройки от метал
Други метални конструкции и части от тях
Мостове и елементи за мостове от стомана
Кули и стълбове от стомана
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях
Метална дограма
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма
Котли и радиатори за централно отопление; цистерни, резервоари и контейнери от метал
Котли и радиатори за централно отопление
Котли и радиатори за централно отопление
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане
Части за котли за централно отопление
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори
за централно отопление
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори
за централно отопление
Цистерни, резервоари и контейнери от метал
Цистерни, резервоари и контейнери от метал
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на
сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични
устройства, от стомана или алуминий
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Парни котли, без котли за централно отопление
Парни котли, без котли за централно отопление
Парни котли и части за тях
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини
Части за парни котли, без котли за централно отопление
Ядрени реактори и части за тях
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без
котли за централно отопление
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без
котли за централно отопление
Въоръжение и боеприпаси
Въоръжение и боеприпаси
Въоръжение, боеприпаси и части за тях
Бойно въоръжение, различно от револвери, пистолети и подобни оръжия
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и
боеприпаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и
боеприпаси
Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал; продукти от праховометалургични
материали
Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал; продукти от праховометалургични
материали
Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал
Услуги по коване на метал
Услуги по щамповане на метал
Услуги по валцуване на метал
Продукти от праховометалургични материали
Продукти от праховометалургични материали
Услуги по друго металообработване
Услуги по повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
Услуги по нанасяне на покритие върху метал
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал
Услуги по друго обработване на метал
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал
Услуги по механично обработване на метал
Услуги по струговане на метални части
Услуги по струговане на метални части
Услуги по друго механично обработване на метал
Услуги по друго механично обработване на метал
Кухненски прибори, инструменти и железария
Кухненски прибори и ножарски изделия
Кухненски прибори и ножарски изделия
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти)
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за
масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия
Строителен и мебелен обков
Строителен и мебелен обков
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Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали
Други брави и резета от неблагородни метали
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и
други, от неблагородни метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и
мебелен обков
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и
мебелен обков
Сечива и инструменти за ръчна работа
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа
Други инструменти за ръчна работа
Други инструменти за ръчна работа
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми;
модели за леярски форми
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми;
модели за леярски форми
Други сечива и инструменти
Други сечива и инструменти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа
Други метални изделия
Варели и подобни съдове от стомана
Варели и подобни съдове от стомана
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове),
с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни
съдове от стомана
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни
съдове от стомана
Леки опаковки от метал
Леки опаковки от метал
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки
от метал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки
от метал
Изделия от тел, вериги и пружини
Изделия от тел, вериги и пружини
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана
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Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация,
от мед или алуминий
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и
ленти, от стомана или мед
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства
Пружини и ресори от стомана или мед
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия
за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел,
вериги и пружини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел,
вериги и пружини
Свързващи елементи
Свързващи елементи
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д.
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д.
Свързващи елементи със или без резба, от мед
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи
Други метални изделия, н.д.
Домакински, хигиенни или тоалетни изделия, от неблагородни метали
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана,
мед или алуминий
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун,
стомана, мед или алуминий
Други изделия от неблагородни метали
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски
изделия, от неблагородни метали
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни
канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни
изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове
конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста
и изрязани пайети, от неблагородни метали
Гребни винтове и техните лопатки
Други изделия от неблагородни метали, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални
изделия, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални
изделия, н.д.
Компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Електронни елементи и печатни платки
Електронни елементи
Електронни лампи и тръби с топъл, студен или фотокатод, вкл. електроннолъчеви тръби
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори);
телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби
Диоди и транзистори
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части
за тях
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Електронни интегрални схеми
Електронни интегрални схеми
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки
Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми; операции, възложени
на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи
Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи
Монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
Монтирани печатни платки
Монтирани печатни платки
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти)
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти)
Печатане на платки; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството
на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
Печатане на платки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти
Компютърна техника
Компютърна техника
Компютърна техника, части и принадлежности за нея
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни  компютри
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа
Настолни компютри
Системи за обработка на информация, цифрови
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо
устройство
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за
компютри
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа
Запаметяващи устройства и други устройства за съхранение на информация
Запаметяващи устройства
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис
Други системи за обработка на информация, н.д.
Други системи за обработка на информация, н.д.
Части и принадлежности за компютърна техника
Части и принадлежности за компютърна техника
Услуги, свързани с производство на компютърна техника; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника
Услуги, свързани с производство на компютърна техника
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника
Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Излъчващи радио- и телевизионни предаватели; телевизионни камери
Предаватели с вграден приемник
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Предаватели без вграден приемник
Телевизионни камери
Проводникова далекосъобщителна техника и крайни устройства; видеофони
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни,
вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи)
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати
Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни
апарати
Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни
апарати
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Битова електроника
Битова електроника
Радиоприемници
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или
възпроизвеждане на звук или образ
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или
възпроизвеждане на звук или образ
Апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук
Магнетофони и други апарати за записване на звук
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и
които не са основно предназначени за компютрите
Микрофони, високоговорители, приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия
Микрофони и техните стойки
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д.
Части и принадлежности за апарати за приемане, записване или възпроизвеждане на звук
и образ; антени
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни
игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни
игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника
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Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация; часовници
Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
Уреди и апарати за навигация, метеорология, геофизика и подобни уреди и апарати
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография,
океанография, хидрология, метеорология или геофизика
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
Прецизни везни; инструменти за чертане или смятане, инструменти за измерване на дължини и други подобни инструменти
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д.
Уреди и апарати за измерване на електрически величини или на йонизиращи лъчения
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д.
Уреди за проверка на други физични характеристики
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи
характеристики на течности или газове
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д.
Други уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите
Броячи за газове, течности или електричество
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д.
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка)
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи
Части и принадлежности за броячи
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и
за уреди и машини за измерване или проверка, н.д.
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати
за измерване, проверка, изпитване и навигация
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати
за измерване, проверка, изпитване и навигация
Часовници и часовникови механизми
Часовници
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали,
покрити с благородни метали
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Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници
Часовникови механизми; части за часовници и часовникови механизми
Часовникови механизми, комплектовани и сглобени
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях
Други части за часовници
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време,
снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и
часовникови механизми
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и
часовникови механизми
Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
Апарати с Х-(рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания
Електромедицински диагностични апарати
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
Сърдечни стимулатори; слухови апарати
Услуги, свързани с производството на медицински апарати; операции, възложени на
подизпълнители, свързани с производството  на излъчващи, електромедицински и терапевтични апарати
Услуги, свързани с производството на медицински апарати
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
Оптични уреди и елементи и фотографска техника
Оптични уреди и елементи и фотографска техника
Фотографска техника и части за нея
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за
фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху
микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография
Цифрови фотоапарати
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати
Кинокамери
Кинопрожекционни апарати
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника
Други оптични уреди и елементи и части за тях
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи,
дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски
или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични
микроскопи
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д.
Оптични контролно-измервателни уреди
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за
астрономия
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди;
други оптични елементи, уреди и апарати, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и
елементи и фотографска техника
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и
елементи и фотографска техника
Магнитни и оптични носители, незаписани
Магнитни и оптични носители, незаписани
Магнитни и оптични носители, незаписани
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани
Оптични носители, незаписани
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители
Електрически съоръжения
Eлектрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Електрически двигатели, генератори и трансформатори
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт; други двигатели за
променлив ток; генератори за променлив ток (алтернатори)
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт
Двигатели за променлив ток, еднофазни
Двигатели за променлив ток, с мощност ≤ 750 Вт, многофазни
Двигатели за променлив ток, с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни
Двигатели за променлив ток, с мощност > 75 кВт, многофазни
Генератори за променлив ток (алтернатори)
Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели
Електрически трансформатори
Електрически трансформатори с течен диелектрик
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори
Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори
Части за електрически двигатели и генератори
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически
двигатели, генератори и трансформатори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически
двигатели, генератори и трансформатори
Апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1000 В
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1000 В
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1000 В
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1000 В
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Релета за напрежение ≤ 1000 В
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече
уреда за прекъсване или защита на електрически вериги
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече
уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1000 В
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече
уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1000 В
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Акумулаторни батерии и акумулатори
Акумулаторни батерии и акумулатори
Първични акумулаторни елементи и батерии, части за тях
Първични акумулаторни елементи и батерии
Части за първични акумулаторни елементи и батерии
Електрически акумулатори и части за тях
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни
батерии и акумулатори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни
батерии и акумулатори
Изолирани проводници и електроинсталационни изделия
Кабели от оптични влакна
Кабели от оптични влакна
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече
снопа, които не са изолирани поотделно
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна
Други електрически и електронни проводници и кабели
Други електрически и електронни проводници и кабели
Проводници за намотки
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1000 В
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1000 В
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели
Електроинсталационни изделия
Електроинсталационни изделия
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1000 В
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1000 В
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за
напрежение ≤ 1000 В, н.д.
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Изолационни части от пластмаси
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия
Лампи и осветители
Лампи и осветители
Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка; газоразрядни лампи и тръби; дъгови
лампи
Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и за напрежение > 100 В, н.д.
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д.
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи;
дъгови лампи
Осветители
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен
източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети)
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони
Неелектрически осветители
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена
Други осветители
Други осветители
Части за електрически лампи и осветители
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни
Части за осветители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители
Битови уреди
Битови електроуреди
Хладилници, миялни и перални машини, електрически одеяла и вентилатори
Хладилници и замразители, за домакинска употреба
Съдомиялни машини за домакинска употреба
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба
Електрически одеяла
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба
Други битови електроуреди, н.д.
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии
Други битови електронагревателни уреди
Електрически бойлери и бързовари
Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения
Микровълнови фурни
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка
на хранителни продукти); грилове и скари
Реотани
Части за битови електроуреди
Части за битови електроуреди
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди
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Неелектрически битови уреди
Неелектрически битови уреди за готвене или за отопление
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана
или мед
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо
излъчване
Части за неелектрически битови уреди
Части за неелектрически битови уреди
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически
битови уреди
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически
битови уреди
Други електрически съоръжения
Други електрически съоръжения
Други електрически съоръжения и части за тях
Електрически машини и апарати със специфична функция
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби
Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод, за електрическо
приложение
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация
Машини и устройства за спояване, заваряване (дори с режещо действие) или повърхностно
закаляване
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие);
електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне
на струи от метали или металокерамика
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д.
Други електрически съоръжения, н.д.
Инвертори, изправители и статични преобразуватели
Горивни клетки
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1000 В
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали
Електрически кондензатори
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори)
Други постоянни електрически кондензатори
Променливи или настройващи електрически кондензатори
Незагряващи електрически резистори
Незагряващи електрически резистори
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов
път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или
летища
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов
път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или
летища
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27.90.8
27.90.81
27.90.82
27.90.9
27.90.99
28
28.1
28.11
28.11.1
28.11.11
28.11.12
28.11.13
28.11.2
28.11.21
28.11.22
28.11.23
28.11.24
28.11.3
28.11.31
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28.11.33
28.11.4
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28.11.42
28.11.9
28.11.99
28.12
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28.12.99
28.13
28.13.1
28.13.11
28.13.12
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28.13.14
28.13.2
28.13.21

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3   

2
Части за електрически кондензатори и незагряващи електрически резистори
Части за електрически кондензатори
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения
Машини и оборудване с общо и специално предназначение
Машини с общо предназначение
Турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Двигатели с вътрешно горене, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови;
други бутални двигатели с искрово запалване
Дизелови двигатели, без автомобилните
Турбини
Парни турбини
Хидравлични турбини и колела
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите
Ветрогенератори
Части за турбини
Части за парни турбини
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите)
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите
Части за двигатели с вътрешно горене
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели
Части за дизелови двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели, без части за тях
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри)
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели
Маслено-хидравлични помпи
Хидравлични и пневматични вентили
Хидравлични агрегати
Хидравлични системи
Части за хидравлични и пневматични двигатели
Части за хидравлични и пневматични двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични
помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични
помпи, хидравлични и пневматични двигатели
Други помпи и компресори
Помпи за течности; елеватори за течности
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото
Други обемни ротационни помпи за течности
Други центробежни помпи за течности; други помпи
Въздушни или вакуумпомпи; въздушни компресори или компресори за други газове
Вакуумпомпи
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28.13.22
28.13.23
28.13.24
28.13.25
28.13.26
28.13.27
28.13.28
28.13.3
28.13.31
28.13.32
28.13.9
28.13.99
28.14
28.14.1
28.14.11
28.14.12
28.14.13
28.14.2
28.14.20
28.14.9
28.14.99
28.15
28.15.1
28.15.10
28.15.2
28.15.21
28.15.22
28.15.23
28.15.24
28.15.25
28.15.26
28.15.3
28.15.31
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28.15.39
28.15.9
28.15.99
28.2
28.21
28.21.1
28.21.11
28.21.12
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Въздушни помпи, ръчни или крачни
Компресори за хладилно оборудване
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят
Турбокомпресори
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи
свръхналягане
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови
Други компресори
Части за помпи и компресори
Части за помпи и елеватори за течности
Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други
газове, за вентилатори и въздухоочистители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и
компресори
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и
компресори
Арматурни изделия
Арматурни изделия и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни
съдове
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове
Части за арматурни изделия
Части за арматурни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия
Лагери, предавки и съединители
Сачмени, ролкови или иглени лагери
Сачмени, ролкови или иглени лагери
Други лагери, зъбни предавки, фрикционни колела, трансмисионни валове и колена, вериги
с шарнирно свързване
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана
Трансмисионни валове и колена
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки;
редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки)
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители)
Части за лагери, предавки и съединители
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки
и съединители
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки
и съединители
Други машини с общо предназначение
Пещи и горелки
Пещи и горелки; части за тях
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични
скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци
(без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)
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28.21.14
28.21.9
28.21.99
28.22
28.22.1
28.22.11
28.22.12
28.22.13
28.22.14
28.22.15
28.22.16
28.22.17
28.22.18
28.22.19
28.22.2
28.22.20
28.22.9
28.22.99
28.23
28.23.1
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28.23.2
28.23.21
28.23.22
28.23.9
28.23.91
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28.24
28.24.1
28.24.11
28.24.12
28.24.2
28.24.21
28.24.22
28.24.9
28.24.99
28.25
28.25.1
28.25.11
28.25.12
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Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни
пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби
Части за пещи и горелки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки
Подемно-транспортни машини
Подемно-транспортни машини и части за тях
Полиспасти
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните
шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани
Крикове; подемни крикове за превозни средства
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови
кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове,
контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие,
за стоки или материали
Други подемно-транспортни машини
Части за подемно-транспортни машини (без кранове)
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини
Офис техника, без компютърната
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство
Офис техника и части за нея
Офис техника
Части и принадлежности за офис техника,без компютърната
Услуги за производството на офис техника без компютърната; операции, възложени на
подизпълнители, свързани с производството на офис техника без компютърната
Услуги за производство на офис техника без компютърната
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на офис техника,
без компютърната
Преносими инструменти с вграден двигател
Преносими инструменти с вграден двигател, без части за тях
Преносими инструменти с вграден електрически двигател
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател
Части за преносими инструменти с вграден двигател
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател
Промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Топлообменници; промишлени апарати за климатизиране на въздух, хладилници и замразители
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове
Апарати за климатизиране на въздух
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28.25.13
28.25.14
28.25.2
28.25.20
28.25.3
28.25.30
28.25.9
28.25.99
28.29
28.29.1
28.29.11
28.29.12
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28.29.21
28.29.22
28.29.23
28.29.3
28.29.31
28.29.32
28.29.39
28.29.4
28.29.41
28.29.42
28.29.43
28.29.5
28.29.50
28.29.6
28.29.60
28.29.7
28.29.70
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28.29.81
28.29.82
28.29.83
28.29.84
28.29.85
28.29.86
28.29.9
28.29.99
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Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга
техника за охлаждане или замразяване; термопомпи
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д.
Промишлени вентилатори
Промишлени вентилатори
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено
хладилно и вентилационно оборудване
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено
хладилно и вентилационно оборудване
Други машини с общо предназначение, н.д.
Газгенератори, апарати за дестилация, филтриране или ректификация
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за
дестилация или ректификация
Апарати за филтриране или пречистване на течности
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене
Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или
други съдове; механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни
или прахообразни материали; механични уплътнители
Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или
други съдове
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели
Металопластични и механични уплътнители
Уреди и апарати за претегляне и измерване
Везни с автоматично действие, дозатори
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване
Центрофуги, каландри и автоматични машини за продажба на стоки
Центрофуги, н.д.
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло
Автоматични машини за продажба на стоки
Промишлени съдомиялни
Промишлени съдомиялни
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали
чрез операции, изискващи промяна на температурата
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали
чрез операции, изискващи промяна на температурата
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
Части за други машини с общо предназначение, н.д.
Части за въздушни или водни газгенератори
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на
течности или газове
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл.
тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове
Неелектрически части за машини, н.д.
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно
закаляване
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с
общо предназначение, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с
общо предназначение, н.д.
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Машини за селското и горското стопанство
Машини за селското и горското стопанство
Зеленчуково-градинарски трактори
Зеленчуково-градинарски трактори
Други трактори за селското и горското стопанство
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт,
но ≤ 59 кВт
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт
Машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
Плугове
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини
Разпръсквачки на торове
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация;
валяци за тревни площи или спортни площадки
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)
Машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д.
Други машини и устройства за сенокос
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки)
Машини за събиране на корени или грудки
Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни
или прaхообразни материали за земеделски или градинарски цели
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни
или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полурeмаркета за селското стопанство
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полурeмаркета за селското стопанство
Други машини и апарати за селското и горското стопанство
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти,
без зърна или сухи бобови растения
Доилни машини
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните
Инкубатори и брудери за птицевъдството
Други машини и апарати за птицевъдството
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив,
н.д.
Части за машини и апарати за селското и горското стопанство; операции, възложени на
подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д.
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство
Обработващи машини
Машини за обработка на метал
Машини за обработка на метал чрез лазерни лъчи или подобни методи; обработващи
центри и подобни машини
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Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез
лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал
Стругове, машини пробивни, разстъргващи, фрезови, резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал
Стругове, работещи чрез отнемане на метал
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане
на метал
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни,
изрязващи и други металорежещи машини
Други машини за обработка на метал
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични,
преси хидравлични и други преси за обработка на метал
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал
Части и принадлежности за машини за обработка на метал
Части и принадлежности за машини за обработка на метал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал
Други обработващи машини
Машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални
материали
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални
материали или за студена обработка на стъкло
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни
твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини
за рязане на метални листове
Части и принадлежности за други обработващи машини
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или
подобни твърди минерални материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини
Други машини със специално предназначение
Машини и оборудване за металургията и леярството
Машини и оборудване за металургията и леярството; части за тях
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството;
машини за валцуване на метали
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини
за валцуване на метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството
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Машини за добива и строителството
Миннодобивни машини
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други
подземни работи
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други
машини за сондиране или пробиване
Самоходни машини за земни работи и техните части
Самоходни булдозери
Самоходни грейдери и скрепери
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата)
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа
Други самоходни машини за земни работи
Ножове за булдозери
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа
Несамоходни машини за земни работи
Несамоходни машини за земни работи
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на
твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали
в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на
твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали
в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми
Верижни трактори
Верижни трактори
Части за машини за добива и строителството
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане,
смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива
и строителството
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива
и строителството
Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн, без части за тях
Млекарски центрофуги
Млекопреработващи машини и апарати
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови
растения, н.д.
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства
за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти
Сушилни за селскостопански продукти
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или
напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини)
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д.
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
Части за машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Части    за    машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни
напитки
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали
Тъкачни станове
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия,
ширити, филе; тъфтинг машини
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене
на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали
Други машини за текстил и облекло, вкл. шевни машини
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване
(вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство
или довършване на филц
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране
Изстисквачки за пране
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и
поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и
поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)
Шевни машини за домакинска употреба
Шевни машини за домакинска употреба
Части и принадлежности за машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон; части за тях
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия,
картон и изделия от хартия и картон
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия,
картон и изделия от хартия и картон
Машини за пластмаси и каучук
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия
от тях
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия
от тях
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на
изделия от тях
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на
изделия от тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за
пластмаси и каучук
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Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за
пластмаси и каучук
Други машини със специално предназначение, н.д.
Печатарски и книговезни машини и части за тях
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл.
машини за зашиване на листове
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника
Други печатарски машини и устройства, без офис техника
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални
схеми или дисплеи с плосък екран
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални
схеми или дисплеи с плосък екран
Други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д.
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
Части за печатарски и книговезни машини
Части за печатарски и книговезни машини
Части за други машини със специално предназначение, н.д.
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на
полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини
със специално предназначение, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини
със специално предназначение, н.д.
Автомобили, ремаркета и полуремаркета
Автомобили и техните двигатели
Автомобили и техните двигатели
Двигатели с вътрешно горене за автомобили
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1000 см 3, за автомобили
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1000 см 3, за автомобили
Дизелови двигатели за моторни превозни средства
Леки автомобили
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1500 см3, нови
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1500 см 3, нови
Леки автомобили с дизелов двигател, нови
Други леки автомобили, нови
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)
Товарни автомобили
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили,
нови
Пътни влекачи за полуремаркета
Шасита, оборудвани с техния двигател
Специални автомобили
Автокранове
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Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф
и подобни автомобили, с двигател
Други специални автомобили
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и
техните двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и
техните двигатели
Купета и каросерии за автомобили; ремаркета и полуремаркета
Купета и каросерии за автомобили; ремаркета и полуремаркета
Купета и каросерии за автомобили
Купета и каросерии за автомобили
Ремаркета и полуремаркета; контейнери
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начина за транспортиране (карго контейнери)
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана
Други ремаркета и полуремаркета
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства
Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили
Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили
Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи
Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета
Части и принадлежности за автомобили
Електронни и електрически части и устройства за автомобили
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни
средства
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни
средства
Други електрически части и устройства за автомобили
Свещи за запалване; магнети, динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини
за запалване
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и
устройства
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване
и изпотяване, за автомобили и мотоциклети
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и
електрически части и устройства за автомобили
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и
електрически части и устройства за автомобили
Други части и принадлежности за автомобили
Седалки за автомобили
Седалки за автомобили
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и
принадлежности за купета за автомобили
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и
принадлежности за купета за автомобили
Други части и принадлежности за автомобили, н.д.
Други части и принадлежности за автомобили, н.д.
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Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.; услуги по сглобяване
на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и принадлежности
за автомобили
Услуги по сглобяване на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили
Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и
принадлежности за автомобили
Превозни средства, без автомобили
Плавателни съдове
Плавателни съдове, без тези за отдих
Бойни плавателни съдове
Бойни плавателни съдове
Пътнически и товарни плавателни съдове, без тези за отдих
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт
на пътници; фериботи
Танкери за нефт, нефтени продукти, химични продукти, втечнени газове
Хладилни кораби, без танкерите
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари
Риболовни кораби и други кораби със специално предназначение
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на
продуктите от риболова
Влекачи и тласкачи
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и
сигнални знаци)
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и
сигнални знаци)
Услуги по преустройство и оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове,
без тези за отдих
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове, без тези за отдих
Плавателни съдове за отдих
Плавателни съдове за отдих
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател
Надуваеми лодки
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих
Локомотиви, мотриси и вагони
Локомотиви, мотриси и вагони
Локомотиви и тендери
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа
Дизел-електрически локомотиви
Други локомотиви; тендери
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване
на релсов път
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Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване
на релсов път
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път; вагони
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони
за релсов път
Товарни вагони за релсов път
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните
части; механични устройства за контрол или управление
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните
части; механични устройства за контрол или управление
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви, мотриси и вагони
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви,
мотриси и вагони
Въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
Въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели
Двигатели за въздухоплавателни и космически средства; наземни авиотренажори; части
за тях
Авиационни двигатели с искрово запалване
Турбореактивни и турбовитлови двигатели
Реактивни двигатели, без турбореактивните
Наземни авиотренажори и части за тях
Части за авиационни двигатели с искрово запалване
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства
Хеликоптери, самолети и други въздухоплавателни средства
Хеликоптери
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2000 кг
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2000 кг, но ≤ 15 000 кг
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване
Други части за въздухоплавателни и космически средства
Други части за въздухоплавателни и космически средства
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните
двигатели
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните
двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни
и космически средства и техните двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни
и космически средства и техните двигатели
Бойни бронирани транспортни машини
Бойни бронирани транспортни машини
Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях
Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани
транспортни машини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани
транспортни машини
Други превозни средства
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Мотоциклети и техните двигатели
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател; кошове
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см 3
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см 3
Други мотоциклети; кошове
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове
Двигатели с вътрешно горене, използвани за мотоциклети
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1000 см 3, за мотоциклети
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем > 1000 см 3, за мотоциклети
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и
техните двигатели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и
техните двигатели
Велосипеди и инвалидни колички
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства
за инвалиди
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства
за инвалиди
Бебешки и детски колички и части за тях
Бебешки и детски колички и части за тях
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и
инвалидни колички
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и
инвалидни колички
Други превозни средства, н.д.
Други превозни средства, н.д.
Други превозни средства, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни
средства, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни
средства, н.д.
Мебели
Мебели
Столове, седалки и части за тях; части за мебели
Столове и седалки; части за тях
Столове и седалки с рамки от метал
Столове и седалки с рамки от дървесина
Други столове и седалки
Части за столове и седалки
Части за мебели (без столове и седалки)
Части за мебели (без столове и седалки)
Услуги по тапициране на столове и седалки; операции, възложени на подизпълнители,
свързани с производството на столове и седалки, части за тях и части за мебели
Услуги по тапициране на столове и седалки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на столове и седалки,
части за тях и части за мебели
Мебели за офиси и магазини
Мебели за офиси и магазини
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31.01.11
31.01.12
31.01.13
31.01.9
31.01.99
31.02
31.02.1
31.02.10
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31.02.99
31.03
31.03.1
31.03.11
31.03.12
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31.09.9
31.09.91
31.09.99
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32.11
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32.12.9
32.12.99
32.13
32.13.1
32.13.10
32.13.9
32.13.99
32.2
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Офис мебели от метал
Офис мебели от дървесина
Търговски мебели от дървесина
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси
и магазини
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси
и магазини
Кухненски мебели
Кухненски мебели
Кухненски мебели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели
Матраци и дюшеци
Матраци и дюшеци
Пружини за легла и поставки за матраци
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци
Други мебели
Други мебели
Други мебели от метал
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни
Други мебели от дървесина
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук)
Услуги по довършване на нови мебели; операции, възложени на подизпълнители, свързани
с производството на други мебели
Услуги по довършване на нови мебели (без тапициране на столове и седалки)
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други мебели
Други продукти на преработващата промишленост
Бижута и подобни изделия
Монети
Монети
Монети
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети
Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но
необковани
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни
Бижутерийни и златарски изделия и техните части
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или
от скъпоценни камъни
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и
подобни изделия от благородни метали
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и
подобни изделия от благородни метали
Бижута имитация
Бижута имитация
Бижута имитация
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация
Музикални инструменти
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32.20
32.20.1
32.20.11
32.20.12
32.20.13
32.20.14
32.20.15
32.20.16
32.20.2
32.20.20
32.20.9
32.20.99
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32.30
32.30.1
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32.30.12
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32.30.14
32.30.15
32.30.16
32.30.9
32.30.99
32.4
32.40
32.40.1
32.40.11
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32.40.3
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32.5
32.50
32.50.1
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Музикални инструменти
Музикални инструменти, без части за тях
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти
Други струнни музикални инструменти
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники;
духови музикални инструменти
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин
Други музикални инструменти
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти
Части и принадлежности за музикални инструменти
Части и принадлежности за музикални инструменти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти
Спортни стоки
Спортни стоки
Спортни стоки
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки
за лед и ролкови кънки; части за тях
Обувки за ски и сноуборд
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки
Игри и детски играчки
Игри и детски играчки
Кукли с човешки образ; играчки, представляващи животни или други същества, различни
от човека; части за тях
Кукли с човешки образ
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека
Части и принадлежности за кукли с човешки образ
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване
и играчки за конструиране
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване
и играчки за конструиране
Други играчки, вкл. играчки музикални инструменти
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на
колела; колички за кукли
Пъзели (картинни мозайки)
Други игри и играчки, н.д.
Изделия за колективни игри
Карти за игра
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или
жетон; други игри
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски
играчки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски
играчки
Медицински и зъболекарски инструменти и средства
Медицински и зъболекарски инструменти и средства
Медицински, хирургически и зъболекарски инструменти и апарати
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32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.2
32.50.21
32.50.22
32.50.23
32.50.3
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32.50.4
32.50.41
32.50.42
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32.50.5
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32.50.9
32.50.99
32.9
32.91
32.91.1
32.91.11
32.91.12
32.91.19
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32.91.99
32.99
32.99.1
32.99.11
32.99.12
32.99.13
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32.99.15
32.99.16
32.99.2
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Инструменти и апарати за зъболечение
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други
инструменти и апарати, н.д.
Апарати за терапия, протезиране и ортопедия; части за тях
Апарати за терапия; дихателни апарати
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни
протези; други артикули и апарати за протези, н.д.
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и
зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и
зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях
Очила, лещи и части за тях
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия
Рамки за очила и подобни изделия
Части за рамки за очила и подобни изделия
Други медицински и хирургически продукти
Други медицински и хирургически продукти
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и
зъболекарски инструменти и средства
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и
зъболекарски инструменти и средства
Продукти на преработващата промишленост, н.д.
Метли и четки
Метли и четки
Метли и четки за домакинството
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки
за козметични цели
Други четки, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки
Други разнообразни продукти на производството, н.д.
Предпазни и защитни средства; канцеларски принадлежности за писане
Предпазни каски и други защитни средства
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия;
части за тях
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия;
ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат
Чадъри; бастуни; копчета; форми за копчета и секретни копчета; части за тях
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни
изделия
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни
материали
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни
материали
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Запалки и лули и части за тях; изделия от възпламенителни материали; течни горива и
горива от втечнени газове, използвани за запалки
Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове
със съдържание ≤ 300 см 3
Други изделия, н.д.
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране
Свещи, вощеници и подобни изделия
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени
цветя, листа или плодове
Други разнородни изделия, н.д.
Услуги по препариране
Услуги по препариране
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни
продукти на производството, н.д.
Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни
продукти на производството, н.д.
Услуги по ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Услуги по ремонт на метални изделия, машини и оборудване
Услуги по ремонт на метални изделия
Услуги по ремонт и поддържане на метални изделия
Услуги по ремонт и поддържане на метални конструкции
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление
Услуги по ремонт и поддържане на въоръжение и боеприпаси
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия
Услуги по ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение
Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни
и мотоциклетни
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия
Услуги по ремонт и поддържане на лагери, предавки и съединители
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини
Услуги по ремонт и поддържане на офис техника, без компютърната
Услуги по ремонт и поддържане на преносими инструменти с вграден двигател
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д.
Услуги по ремонт и поддържане на машини със специално предназначение
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки
и тютюн
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук
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Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д.
Услуги по ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
Услуги по ремонт и поддържане на електронни и оптични уреди и апарати
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и
навигация
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати
Услуги по ремонт на електрически съоръжения
Услуги по ремонт и поддържане на електрически съоръжения
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори, трансформатори
и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства
Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства
Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони
Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства, н.д.
Услуги по ремонт на друго оборудване
Услуги по ремонт на друго оборудване
Услуги по ремонт на друго оборудване
Услуги по инсталиране на машини и оборудване
Услуги по инсталиране на машини и оборудване
Услуги по инсталиране на метални изделия, без машини и оборудване
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите
по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал
Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване
Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д.
Услуги по инсталиране на машини със специално предназначение
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук  
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д.
Услуги по инсталиране на електронни и оптични уреди и апарати
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични
уреди
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси
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Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия
Електрическа енергия, услуги по пренос и разпределение на електрическа енергия
Електрическа енергия
Електрическа енергия
Електрическа енергия
Услуги по пренос на електрическа енергия
Услуги по пренос на електрическа енергия
Услуги по пренос на електрическа енергия
Услуги по разпределение на електрическа енергия
Услуги по разпределение на електрическа енергия
Услуги по разпределение на електрическа енергия
Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
Търговски услуги по продажба на електрическа енергия
Газообразни горива; услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Газообразни горива
Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и
другите газообразни въглеводороди
Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и
другите газообразни въглеводороди
Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи
Топлинна енергия; услуги по снабдяване с топлинна енергия
Топлинна енергия; услуги по снабдяване с топлинна енергия
Пара и топла вода; услуги по снабдяване с пара и топла вода
Пара и топла вода
Услуги по снабдяване с пара и топла вода по топлопреносни мрежи
Лед; услуги по снабдяване с охладителни течности
Лед за охлаждане
Услуги по снабдяване с охладителни течности
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И УСЛУГИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води
Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води
Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води
Природна вода
Питейна вода
Непитейна вода
Услуги по пречистване и доставяне на вода чрез главни водопроводи/канали
Услуги по пречистване и доставяне на вода чрез главни водопроводи/канали
Търговски услуги по продажба на вода, доставяна чрез главни водопроводи/канали
Търговски услуги по продажба на вода, доставяна чрез главни водопроводи/канали
Канализационни услуги; утайки от пречистване на отпадъчни води
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Канализационни услуги; утайки от пречистване на отпадъчни води
Канализационни услуги; утайки от пречистване на отпадъчни води
Канализационни услуги
Услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Услуги по изпразване и почистване на отпадъчни води от септични ями и резервоари
Утайки от пречистване на отпадъчни води
Утайки от пречистване на отпадъчни води
Услуги по събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Отпадъци; услуги по събиране на отпадъци
Неопасни отпадъци; услуги по събиране на неопасни отпадъци
Услуги по събиране на неопасни рециклируеми отпадъци
Услуги по събиране на неопасни рециклируеми битови отпадъци
Услуги по събиране на други неопасни рециклируеми отпадъци
Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми отпадъци
Услуги по събиране на неопасни нерециклируеми битови отпадъци
Услуги по събиране на други неопасни нерециклируеми отпадъци
Събрани неопасни нерециклируеми отпадъци
Неопасни нерециклируеми битови отпадъци
Други неопасни нерециклируеми отпадъци
Отпадъци (от вида на превозни средства и оборудване), за разкомплектоване
Кораби и други плаващи съоръжения, за нарязване
Излезли от употреба автомобили, компютри, телевизори и друго оборудване за разкомплектоване
Други събрани неопасни рециклируеми отпадъци
Отпадъци от стъкло
Отпадъци от хартия и картон
Излезли от употреба пневматични гуми от каучук
Други отпадъци от каучук
Отпадъци от пластмаси
Отпадъци от текстилни материали
Отпадъци от кожа
Неопасни метални отпадъци
Други неопасни рециклируеми отпадъци, н.д.
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на неопасни
отпадъци
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на неопасни
рециклируеми отпадъци
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на други неопасни отпадъци
Опасни отпадъци; услуги по събиране на опасни отпадъци
Услуги по събиране на опасни отпадъци
Услуги по събиране на опасни медицински и биологични отпадъци
Услуги по събиране на други опасни производствени отпадъци
Услуги по събиране на опасни битови отпадъци
Събрани опасни отпадъци
Използвани (облъчени) горивни елементи за ядрени реактори
Фармацевтични отпадъци
Други опасни медицински отпадъци
Опасни химични отпадъци
Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Опасни метални отпадъци
Отпадъци и остатъци от батерии и акумулатори
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Други опасни отпадъци
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на опасни
отпадъци
Услуги на площадки и съоръжения за временно съхранение и претоварване на опасни
отпадъци
Услуги по третиране и обезвреждане на отпадъци
Услуги по третиране и обезвреждане на неопасни отпадъци
Услуги по третиране на неопасни отпадъци, предназначени за окончателно обезвреждане
Услуги по третиране на неопасни отпадъци, предназначени за окончателно обезвреждане
Услуги по обезвреждане на неопасни отпадъци
Услуги на регламентирани депа за отпадъци
Услуги на други депа за отпадъци
Услуги по изгаряне на неопасни отпадъци
Други услуги по обезвреждане на неопасни отпадъци
Отпадъци от органични разтворители
Отпадъци от органични разтворители
Пепели и остатъци от изгаряне на отпадъци
Пепели и остатъци от изгаряне на отпадъци
Агломерати под формата на гранули от битови отпадъци
Агломерати под формата на гранули от битови отпадъци
Услуги по третиране и обезвреждане на опасни отпадъци
Услуги по третиране на радиоактивни и други опасни отпадъци
Услуги по третиране на радиоактивни отпадъци
Услуги по третиране на други опасни отпадъци
Услуги по обезвреждане на радиоактивни и други опасни отпадъци
Услуги по обезвреждане на радиоактивни отпадъци
Услуги по обезвреждане на други опасни отпадъци
Услуги по оползотворяване на материали; рециклирани суровини
Услуги по разкомплектоване на отпадъци
Услуги по разкомплектоване на отпадъци (от вида на превозни средства и оборудване)
Услуги по разрушаване/нарязване на кораби
Услуги по разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, компютри, телевизори
и друго оборудване
Услуги по рециклиране на сортирани отпадъци; рециклирани суровини
Услуги по рециклиране на сортирани отпадъци
Услуги по рециклиране на сортирани метални отпадъци
Услуги по рециклиране на сортирани неметални отпадъци
Брикети, н.д. (произведени от няколко различни промишлени отпадъци)
Рециклирани метални суровини
Рециклирани суровини от благородни метали
Рециклирани суровини от чугун или стомана
Рециклирани суровини от мед
Рециклирани суровини от никел
Рециклирани суровини от алуминий
Други рециклирани метални суровини
Рециклирани неметални суровини
Рециклирани суровини от стъкло
Рециклирани суровини от хартия и картон
Рециклирани суровини от пластмаси
Рециклирани суровини от каучук
Рециклирани суровини от текстилни материали
Други рециклирани неметални суровини
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Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Услуги по почистване и възстановяване
Услуги по почистване и възстановяване на почви и подземни води
Услуги по почистване и възстановяване на повърхностни води
Услуги по очистване и възстановяване на въздуха
Услуги по отстраняване на замърсявания в сгради
Други услуги по възстановяване и специализиран контрол на замърсяванията
Услуги по локализиране и ограничаване, контрол и мониторинг и други услуги по възстановяване на замърсените места
Други услуги по възстановяване
Други услуги по специализиран контрол на замърсяванията
СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
Сгради и строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Сгради и строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Сгради и строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Жилищни сгради
Къщи с едно жилище
Къщи с две жилища
Сгради с три и повече жилища
Жилищни сгради за колективи
Нежилищни сгради
Производствени сгради
Селскостопански сгради
Административни сгради
Търговски сгради
Транспортни сгради и сгради на съобщенията
Резервоари, силози и складове
Хотели и подобни сгради за краткосрочно пребиваване
Обществено-обслужващи сгради, сгради с култово и религиозно предназначение
Недвижими паметници на културата; други нежилищни сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи с едно жилище
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на къщи с две жилища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с три и повече жилища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилищни сгради за колективи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на нежилищни сгради (ново строителство, пристрояване, надстрояване, преустройство и възстановяване)
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на производствени сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на селскостопански сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на административни сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на търговски сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на транспортни сгради и сгради на
съобщенията
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на резервоари, силози и складове
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на хотели и подобни сгради за краткосрочно пребиване
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществено-обслужващи сгради,
сгради с култово и религиозно предназначение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на недвижими паметници на културата; други нежилищни сгради
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Строителни съоръжения и строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения
Пътища и релсови пътища; строителни и монтажни работи на пътища и релсови пътища
Пътища и самолетни писти; строителни и монтажни работи на пътища и самолетни писти
Автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни
писти
Автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни
писти
Строителни и монтажни работи на автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни писти
Строителни и монтажни работи на автомагистрали, улици, шосета, други пътища за автомобили и пешеходци и самолетни писти
Релсови пътища; строителни и монтажни работи на релсови пътища
Подземни и надземни релсови пътища
Подземни и надземни релсови пътища
Строителни и монтажни работи на подземни и надземни релсови пътища
Строителни и монтажни работи на подземни и надземни релсови пътища
Мостове и тунели; строителни и монтажни работи на мостове и тунели
Мостове и тунели
Мостове и тунели
Строителни и монтажни работи на мостове и тунели
Строителни и монтажни работи на мостове и тунели
Преносни и разпределителни проводи и мрежи; строителни и монтажни работи по общо
изграждане на преносни и разпределителни проводи и мрежи
Преносни и разпределителни тръбопроводи; строителни и монтажни работи на преносни
и разпределителни тръбопроводи
Преносни и разпределителни тръбопроводи
Преносни нефто- и газопроводи и други преносни тръбопроводи, вкл. за вода
Разпределителни тръбопроводи
Напоителни канали; водоснабдителни системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни води и помпени станции
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни тръбопроводи, вкл.
спомагателни съоръжения
Строителни и монтажни работи по изграждане на напоителни канали; водоснабдителни
системи; съоръжения за обработка на вода, съоръжения за отстраняване на отпадъчни
води и помпени станции
Строително-пробивни работи на кладенци за вода и монтажни работи по изграждане на
септични системи
Преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи; строителни и
монтажни работи по изграждане на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
Разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Електроцентрали
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Строителни и монтажни работи по изграждане на преносни електрически и далекосъобщителни мрежи
Строителни и монтажни работи по изграждане на разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
Строителни и монтажни работи по изграждане на електроцентрали
Други съоръжения; строителни и монтажни работи по общо изграждане на други съоръжения
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Хидротехнически съоръжения; строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
Пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове и други хидромеханични съоръжения
Строителни и монтажни работи на пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове
и други хидромеханични съоръжения
Строителни и монтажни работи на пристанищни и брегови съоръжения, язовири, шлюзове
и други хидромеханични съоръжения
Други строителни съоръжения, н.д.; строителни и монтажни работи по общо изграждане
на други съоръжения, н.д.
Съоръжения за добивната и преработващата промишленост и открити съоръжения за
спорт и развлечение; други строителни съоръжения, н.д.
Съоръжения за добивната и преработващата промишленост
Открити съоръжения за спорт и развлечение
Други строителни съоръжения, н.д.
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други съоръжения, н.д.
Строителни и монтажни работи на съоръжения за добивната и преработващата промишленост
Строителни и монтажни работи на открити съоръжения за спорт и развлечение
Строителни и монтажни работи на други съоръжения, н.д.
Специализирани строителни работи
Работи по разчистване и подготовка на строителната площадка
Работи по събаряне и разрушаване
Работи по събаряне и разрушаване
Работи по събаряне и разрушаване
Земни работи
Земни работи
Работи по подготовка на строителната площадка, вкл. оформяне и разчистване на строителната площадка и подготовка на строителни участъци за добив
Други земни работи
Сондажни и пробивни работи
Сондажни и пробивни работи
Сондажни и пробивни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Строителни и монтажни работи на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
Строителни и монтажни работи на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на газоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на газоснабдителни инсталации
Строителни и монтажни работи на други инсталации
Строителни и монтажни работи на други инсталации
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на огради
Други монтажни работи на инсталации, н.д.
Довършителни строителни работи
Работи по полагане на мазилки
Работи по полагане на мазилки
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Работи по полагане на мазилки
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
Монтажни работи на дограма и дърводелски работи
Работи по полагане на облицовки и настилки
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки (керамични, бетонни, каменни и други)
Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети
Работи по полагане на вътрешни декоративни подови настилки и стенни облицовки от
мрамор, гранит или мозайка
Други работи по полагане на подови настилки, стенни облицовки и тапети, н.д.
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по боядисване
Работи по боядисване
Работи по стъклопоставяне
Работи по стъклопоставяне
Други довършителни строителни работи
Други довършителни строителни работи
Монтажни работи на декоративни елементи
Други довършителни строителни работи, н.д.
Други специализирани строителни работи
Покривни работи
Покривни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Други покривни работи
Други специализирани строителни работи, н.д.
Хидроизолационни работи
Хидроизолационни работи
Монтажни работи на скеле
Монтажни работи на скеле
Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране, вкл. укрепване чрез пилоти
Специализирани строителни и монтажни работи по фундиране, вкл. укрепване чрез пилоти
Специализирани строителни работи по изливане на бетон
Специализирани строителни работи по изливане на бетон
Монтажни работи на метални елементи и конструкции
Монтажни работи на метални елементи и конструкции
Зидарски работи
Зидарски работи
Монтажни работи на други сглобяеми елементи
Монтажни работи на други сглобяеми елементи
Специализирани строителни работи, н.д.
Специализирани строителни работи, н.д.
ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ ПО ПРОДАЖБИ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
Търговски услуги по продажби, техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети
Търговски услуги по продажби на автомобили
Търговски услуги по продажби на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Търговски услуги по продажби на едро на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Търговски услуги по продажби на едро на пътнически автомобили
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Търговски услуги по продажби на едро на специални пътнически автомобили, коли за
спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
Търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Търговски услуги по продажби на дребно на нови пътнически автомобили
Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани пътнически автомобили
Търговски услуги по продажби на дребно на нови специални пътнически автомобили,
коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани специални пътнически автомобили, коли за спешна медицинска помощ, микробуси, автомобили за всякакви терени и други
Други търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили по интернет
Други търговски услуги по продажби на дребно на леки и лекотоварни автомобили, н.д.
Услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили по интернет
Други услуги по търговско посредничество с леки и лекотоварни автомобили
Търговски услуги по продажби на други автомобили над 3.5 т
Търговски услуги по продажби на едро на други автомобили над 3.5 т
Търговски услуги по продажби на едро на товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета
и автобуси
Търговски услуги по продажби на едро на каравани, туристически ремаркета и други подобни
Търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили над 3.5 т
Търговски услуги по продажби на дребно на товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и автобуси
Търговски услуги по продажби на дребно на каравани, туристически ремаркета и други
подобни
Други търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили над 3.5 т
Търговски услуги по продажби на дребно на други автомобили по интернет
Други търговски услуги по продажби на дребно на автомобили, н.д.
Услуги по търговско посредничество с автомобили над 3.5 т
Услуги по търговско посредничество с други автомобили по интернет
Други услуги по търговско посредничество с други автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки и лекотоварни автомобили, без електрическата инсталация, каросерията, купето и гумите
Услуги по ремонт на електрическата инсталация на леки и лекотоварни автомобили
Услуги по ремонт, регулиране и балансиране на гуми на леки и лекотоварни автомобили
Услуги по ремонт на каросерията и купето на леки и лекотоварни автомобили и други
подобни поправки (врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
Услуги по техническо обслужване и ремонт на други автомобили над 3.5 т
Услуги по техническо обслужване и ремонт на други автомобили, без електрическата
инсталация, каросерията и купето
Услуги по ремонт на електрическата инсталация на други автомобили
Услуги по ремонт на каросерията и купето на други автомобили и други подобни поправки
(врати, прозорци, ключалки, изчукване, пребоядисване)
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Търговски услуги по продажби на части и принадлежности за автомобили
Търговски услуги по продажби на едро на части и принадлежности за автомобили
Търговски услуги по продажби на едро на части и принадлежности за автомобили (без
услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили)
Търговски услуги по продажби на едро на гуми
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2
Търговски услуги по продажби на едро на други части и принадлежности за автомобили
Услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили
Услуги по търговско посредничество с части и принадлежности за автомобили
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, вкл.
гуми
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили
Търговски услуги по продажби на дребно на гуми
Търговски услуги по продажби на дребно на други части и принадлежности за автомобили
Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили по
интернет
Търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, чрез
поръчка по пощата
Други търговски услуги по продажби на дребно на части и принадлежности за автомобили, н.д.
Търговски услуги по продажби на мотоциклети, части и принадлежности за тях; техническо
обслужване и ремонт на мотоциклети
Търговски услуги по продажби на мотоциклети, части и принадлежности за тях; техническо
обслужване и ремонт на мотоциклети
Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
Търговски услуги по продажби на едро на мотоциклети, части и принадлежности за тях
Търговски услуги по продажби на дребно в специализирани магазини на мотоциклети,
части и принадлежности за тях
Търговски услуги по продажби на дребно в специализирани магазини на мотоциклети,
части и принадлежности за тях
Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности
за тях
Други търговски услуги по продажби на дребно на мотоциклети, части и принадлежности
за тях
Услуги по търговско посредничество с мотоциклети, части и принадлежности за тях
Услуги по търговско посредничество с мотоциклети, части и принадлежности за тях
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
Услуги по техническо обслужване и ремонт на мотоциклети
Търговски услуги по продажби на едро, без тези с автомобили и мотоциклети
Услуги по търговско посредничество, без тези с автомобили и мотоциклети
Услуги по търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Услуги по търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Услуги по търговско посредничество с живи животни
Услуги по търговско посредничество с цветя и растения
Услуги по търговско посредничество с други селскостопански суровини, текстилни суровини и полуфабрикати
Услуги по търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
Услуги по търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
Услуги по търговско посредничество с горива
Услуги по търговско посредничество с руди и метали в първични форми
Услуги по търговско посредничество с химични продукти, торове и агрохимикали
Услуги по търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
Услуги по търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
Услуги по търговско посредничество с необработен и първично обработен дървен материал
Услуги по търговско посредничество с материали за строителството
Услуги по търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
Услуги по търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
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Услуги по търговско посредничество с компютри, програмни продукти, електронни елементи, комуникационна техника и друга офис техника
Услуги по търговско посредничество с кораби, самолети и други превозни средства, н.д.
Услуги по търговско посредничество с други машини и промишлено оборудване, н.д.
Услуги по търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
Услуги по търговско посредничество с мебели, стоки за бита, железария и метални изделия
Услуги по търговско посредничество с мебели
Услуги по търговско посредничество с битова електроника
Услуги по търговско посредничество с железария и инструменти за ръчна употреба
Услуги по търговско посредничество с прибори за хранене и стоки за бита, н.д.
Услуги по търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Услуги по търговско посредничество с текстил, облекло, обувки и кожени изделия
Услуги по търговско посредничество с текстил
Услуги по търговско посредничество с облекло и обувки
Услуги по търговско посредничество с кожени изделия и пътни принадлежности
Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Услуги по търговско посредничество с хранителни стоки
Услуги по търговско посредничество с напитки
Услуги по търговско посредничество с тютюневи изделия
Услуги по специализирано търговско посредничество с други групи стоки
Услуги по специализирано търговско посредничество с други групи стоки
Услуги по търговско посредничество с фармацевтични и медицински стоки, парфюмерийни
и козметични стоки и почистващи препарати
Услуги по търговско посредничество с игри и играчки, спортни стоки, велосипеди, книги,
вестници, списания и канцеларски стоки, музикални инструменти, часовници и бижутерия,
фотографски и оптични стоки
Услуги по търговско посредничество с други групи стоки, н.д.
Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
Услуги по неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
Търговски услуги по продажби на едро на селскостопански суровини и живи животни
Търговски услуги по продажби на едро на зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
Търговски услуги по продажби на едро на зърно, семена и фуражи
Търговски услуги по продажби на едро на зърно
Търговски услуги по продажби на едро на семена (без маслодайни)
Търговски услуги по продажби на едро на маслодайни семена и плодове
Търговски услуги по продажби на едро на фуражи
Търговски услуги по продажби на едро на други селскостопански суровини от растителен
и животински произход
Търговски услуги по продажби на едро на необработен тютюн
Търговски услуги по продажби на едро на необработен тютюн
Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
Търговски услуги по продажби на едро на цветя и растения
Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
Търговски услуги по продажби на едро на живи животни
Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
Търговски услуги по продажби на едро на сурови и обработени кожи
Търговски услуги по продажби на едро на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
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Търговски услуги по продажби на едро на плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на едро на плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на едро на пресни плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на едро на преработени плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на едро на месо и месни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на месо и месни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на месо, вкл. птиче
Търговски услуги по продажби на едро на месни продукти, вкл. продукти от птиче месо
Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти, яйца, хранителни
масла и мазнини
Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти, яйца, хранителни
масла и мазнини
Търговски услуги по продажби на едро на мляко и млечни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на яйца
Търговски услуги по продажби на едро на хранителни масла и мазнини
Търговски услуги по продажби на едро на напитки
Търговски услуги по продажби на едро на напитки
Търговски услуги по продажби на едро на плодови и зеленчукови сокове, минерална вода
и други безалкохолни напитки
Търговски услуги по продажби на едро на пиво, вина, ликьори и други алкохолни напитки
Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на едро на тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на едро на захар, захарни и шоколадови изделия
Търговски услуги по продажби на едро на захар, захарни и шоколадови изделия
Търговски услуги по продажби на едро на захар
Търговски услуги по продажби на едро на сухи сладкарски изделия
Търговски услуги по продажби на едро на захарни и шоколадови изделия
Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
Търговски услуги по продажби на едро на кафе, чай, какао и подправки
Услуги на специализираната търговия на едро с други хранителни стоки
Търговски услуги по продажби на едро на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
Търговски услуги по продажби на едро на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
Търговски услуги по продажби на едро на други хранителни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на хомогенизирани и диетични храни
Търговски услуги по продажби на едро на други хранителни продукти, н.д.
Услуги на неспециализираната търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи
изделия
Услуги на неспециализираната търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи
изделия
Услуги на неспециализираната търговия на едро със замразени хранителни стоки
Услуги на неспециализираната търговия на едро с незамразени хранителни стоки, напитки
и тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на едро на нехранителни потребителски стоки
Търговски услуги по продажби на едро на текстил и галантерийни стоки
Търговски услуги по продажби на едро на текстил
Търговски услуги по продажби на едро на прежди
Търговски услуги по продажби на едро на тъкани и плетени платове
Търговски услуги по продажби на едро на конфекционирани текстилни изделия за домакинството
Търговски услуги по продажби на едро на галантерийни и пасмантерийни изделия
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Търговски услуги по продажби на едро на облекло и обувки
Търговски услуги по продажби на едро на облекло и обувки
Търговски услуги по продажби на едро на облекло
Търговски услуги по продажби на едро на обувки
Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника и електроуреди
Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника и електроуреди
Търговски услуги по продажби на едро на електрически домакински уреди
Търговски услуги по продажби на едро на битова електроника
Търговски услуги по продажби на едро на грамофонни плочи, записани аудио- и видеокасети, компактдискове и цифрови дискове
Търговски услуги по продажби на едро на фотографски и оптични стоки
Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови и стъкларски изделия и почистващи препарати
Търговски услуги по продажби на едро на порцеланови, стъкларски и керамични изделия
Търговски услуги по продажби на едро на почистващи препарати
Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
Търговски услуги по продажби на едро на парфюмерийни и козметични стоки
Търговски услуги по продажби на едро на фармацевтични стоки, медицинска техника и
апаратура
Търговски услуги по продажби на едро на фармацевтични стоки, медицинска техника и
апаратура
Търговски услуги по продажби на едро на лекарствени вещества и лекарствени продукти
Търговски услуги по продажби на едро на медицински и ортопедични инструменти, апарати и приспособления
Търговски услуги по продажби на едро на мебели, килими и осветители
Търговски услуги по продажби на едро на мебели, килими и осветители
Търговски услуги по продажби на едро на мебели за дома
Търговски услуги по продажби на едро на осветители
Търговски услуги по продажби на едро на килими
Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
Търговски услуги по продажби на едро на часовници и бижутерия
Търговски услуги по продажби на едро на други нехранителни потребителски стоки
Търговски услуги по продажби на едро на прибори за хранене и други метални домакински
прибори, изделия от дърво, мед, корк и други стоки за домакинството, н.д.
Търговски услуги по продажби на едро на прибори за хранене и други метални домакински прибори
Търговски услуги по продажби на едро на изделия от дърво, мед, корк и кошничарски
изделия
Търговски услуги по продажби на едро на неелектрически домакински уреди и стоки за
домакинството, н.д.
Търговски услуги по продажби на едро на книги, списания и канцеларски стоки
Търговски услуги по продажби на едро на книги
Търговски услуги по продажби на едро на вестници и списания
Търговски услуги по продажби на едро на канцеларски стоки
Търговски услуги по продажби на едро на разнообразни нехранителни потребителски стоки
Търговски услуги по продажби на едро на музикални инструменти и партитури
Търговски услуги по продажби на едро на игри и играчки
Търговски услуги по продажби на едро на спортни стоки, вкл. велосипеди
Търговски услуги по продажби на едро на кожени изделия и пътни принадлежности

БРОЙ 104
1
46.49.35
46.49.36
46.49.39
46.5
46.51
46.51.1
46.51.10
46.52
46.52.1
46.52.11
46.52.12
46.52.13
46.6
46.61
46.61.1
46.61.11
46.61.12
46.62
46.62.1
46.62.11
46.62.12
46.62.19
46.63
46.63.1
46.63.10
46.64
46.64.1
46.64.10
46.65
46.65.1
46.65.10
46.66
46.66.1
46.66.10
46.69
46.69.1
46.69.11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3   

2
Търговски услуги по продажби на едро на пощенски марки и монети
Търговски услуги по продажби на едро на сувенири и произведения на изкуството
Търговски услуги по продажби на едро на други нехранителни потребителски стоки, н.д.
Търговски услуги по продажби на едро на компютърна и комуникационна техника
Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и комуникационна техника
Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и комуникационна техника
Търговски услуги по продажби на едро на комуникационна техника
Търговски услуги по продажби на едро на електронни елементи и оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на незаписани аудио- и видеокасети, дискети,
компактдискове и цифрови дискове
Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване със стопанско
предназначение и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското
стопанство и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското
стопанство и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за селското и горското
стопанство и части за тях, вкл. трактори
Търговски услуги по продажби на едро на косачки за трева, градинско оборудване и части
за тях
Търговски услуги по продажби на едро на обработващи машини и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на обработващи машини и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на дърво
Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на метал
Търговски услуги по продажби на едро на машини за обработка на други материали
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за добива и строителството и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло
и кожени изделия и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло
и кожени изделия и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на машини за производство на текстил, облекло
и кожени изделия и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
Търговски услуги по продажби на едро на офис мебели
Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
Търговски услуги по продажби на едро на друга офис техника, без компютри
Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване със стопанско
предназначение, н.д., и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на други машини и оборудване със стопанско
предназначение, н.д., и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на превозни средства и части за тях, без тези с
автомобили, мотоциклети и велосипеди

С Т Р.
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46.69.12
46.69.13
46.69.14
46.69.15
46.69.16
46.69.19
46.7
46.71
46.71.1
46.71.11
46.71.12
46.71.13
46.72
46.72.1
46.72.11
46.72.12
46.72.13
46.72.14
46.73
46.73.1
46.73.11
46.73.12
46.73.13
46.73.14
46.73.15
46.73.16
46.73.17
46.73.18
46.74
46.74.1
46.74.11
46.74.12
46.74.13
46.75
46.75.1
46.75.11
46.75.12
46.76
46.76.1
46.76.11
46.76.12
46.76.13
46.76.19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Търговски услуги по продажби на едро на принадлежности за машини и оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Търговски услуги по продажби на едро на машини и оборудване за производство на храни,
напитки и тютюневи изделия и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на професионални електрически машини и апарати;
части и принадлежности за тях
Търговски услуги по продажби на едро на въоръжение и боеприпаси
Търговски услуги по продажби на едро на други машини, оборудване, апарати и принадлежности с общо и специално предназначение и части за тях
Търговски услуги по продажби на едро на неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап
Търговски услуги по продажби на едро на твърди, течни и газообразни горива и подобни
продукти
Търговски услуги по продажби на едро на твърди, течни и газообразни горива и подобни
продукти
Търговски услуги по продажби на едро на твърди горива
Търговски услуги по продажби на едро на бензин, вкл. авиационен
Търговски услуги по продажби на едро на други течни и газообразни горива и подобни
продукти
Търговски услуги по продажби на едро на метали и руди
Търговски услуги по продажби на едро на метали и руди
Търговски услуги по продажби на едро на железни руди и техните концентрати
Търговски услуги по продажби на едро на руди на благородни и цветни метали и техните
концентрати
Търговски услуги по продажби на едро на чугун и стомана в първични форми
Търговски услуги по продажби на едро на благородни и цветни метали в първични форми
Търговски услуги по продажби на едро на дървен материал, материали за строителството
и санитарно оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на дървен материал, материали за строителството
и санитарно оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на необработен дървен материал (трупи)
Търговски услуги по продажби на едро на първично обработен дървен материал
Търговски услуги по продажби на едро на санитарно оборудване
Търговски услуги по продажби на едро на бои и лакове
Търговски услуги по продажби на едро на плоско стъкло
Търговски услуги по продажби на едро на други материали за строителството
Търговски услуги по продажби на едро на тапети
Търговски услуги по продажби на едро на подови покрития, без килими
Търговски услуги по продажби на едро на железария и арматурни изделия
Търговски услуги по продажби на едро на железария и арматурни изделия
Търговски услуги по продажби на едро на железария и железарски изделия
Търговски услуги по продажби на едро на канализационно, водопроводно и отоплително
оборудване и арматура за него
Търговски услуги по продажби на едро на ръчни инструменти
Търговски услуги по продажби на едро на химични вещества и продукти
Търговски услуги по продажби на едро на химични вещества и продукти
Търговски услуги по продажби на едро на торове и агрохимикали
Търговски услуги по продажби на едро на други основни промишлени химични продукти
Услуги на специализираната търговия на едро с други междинни продукти
Услуги на специализираната търговия на едро с други междинни продукти
Търговски услуги по продажби на едро на хартия и картон
Търговски услуги по продажби на едро на текстилни влакна
Търговски услуги по продажби на едро на синтетични смоли и пластмаси в първична форма
Търговски услуги по продажби на едро на други неселскостопански междинни продукти, н.д.

БРОЙ 104
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46.77
46.77.1
46.77.10
46.9
46.90
46.90.1
46.90.10
47
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47.00
47.00.1
47.00.11
47.00.12
47.00.13
47.00.14
47.00.15
47.00.16
47.00.17
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47.00.2
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47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.31
47.00.32
47.00.33
47.00.4
47.00.41
47.00.42
47.00.43
47.00.44
47.00.45
47.00.46
47.00.47
47.00.49
47.00.5
47.00.51
47.00.52
47.00.53
47.00.54
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 5   

2
Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
Търговски услуги по продажби на едро на отпадъци и скрап
Услуги на неспециализираната търговия на едро
Услуги на неспециализираната търговия на едро
Услуги на неспециализираната търговия на едро
Услуги на неспециализираната търговия на едро
Търговски услуги по продажби на дребно, без тези с автомобили и мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно, без тези с автомобили и мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно, без тези с автомобили и мотоциклети
Търговски услуги по продажби на дребно на плодове, зеленчуци, месо, риба, хлебни изделия, млечни продукти и яйца
Търговски услуги по продажби на дребно на пресни плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на дребно на преработени плодове и зеленчуци
Търговски услуги по продажби на дребно на месо
Търговски услуги по продажби на дребно на месни продукти
Търговски услуги по продажби на дребно на риба, рибни продукти, ракообразни и мекотели
Търговски услуги по продажби на дребно на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на захарни и шоколадови изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на мляко и млечни продукти
Търговски услуги по продажби на дребно на яйца
Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни стоки, напитки и тютюневи
изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на кафе, чай, какао и подправки
Търговски услуги по продажби на дребно на хранителни масла и мазнини
Търговски услуги по продажби на дребно на хомогенизирани и диетични храни
Търговски услуги по продажби на дребно на други хранителни стоки, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на алкохолни напитки
Търговски услуги по продажби на дребно на други напитки
Търговски услуги по продажби на дребно на тютюневи изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на компютърна и комуникационна техника и
битова електроника
Търговски услуги по продажби на дребно на компютри, периферни устройства за тях и
програмни продукти
Търговски услуги по продажби на дребно на телефонни апарати и други устройства за
далекосъобщения
Търговски услуги по продажби на дребно на битова електроника
Търговски услуги по продажби на дребно на материали за строителството и железария
Търговски услуги по продажби на дребно на железария
Търговски услуги по продажби на дребно на бои и лакове
Търговски услуги по продажби на дребно на плоско стъкло
Търговски услуги по продажби на дребно на косачки за трева и градинско оборудване
Търговски услуги по продажби на дребно на канализационно, водопроводно и отоплително
оборудване и арматура за него
Търговски услуги по продажби на дребно на санитарно оборудване
Търговски услуги по продажби на дребно на ръчни инструменти
Търговски услуги по продажби на дребно на други материали за строителството
Търговски услуги по продажби на дребно на текстил, стоки за обзавеждане и битови
електроуреди
Търговски услуги по продажби на дребно на текстил и галантерийни стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на пердета и завеси
Търговски услуги по продажби на дребно на тапети, килими и други подови покрития
Търговски услуги по продажби на дребно на битови електроуреди

С Т Р.
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47.00.55
47.00.56
47.00.57
47.00.58
47.00.59
47.00.6
47.00.61
47.00.62
47.00.63
47.00.64
47.00.65
47.00.66
47.00.67
47.00.68
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47.00.7
47.00.71
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47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.77
47.00.78
47.00.79
47.00.8
47.00.81
47.00.82
47.00.83
47.00.84
47.00.85
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47.00.88
47.00.89
47.00.9
47.00.91
47.00.92
47.00.99
H
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Търговски услуги по продажби на дребно на мебели, вкл. офис мебели
Търговски услуги по продажби на дребно на осветители
Търговски услуги по продажби на дребно на изделия от дърво и корк и кошничарски изделия
Търговски услуги по продажби на дребно на музикални инструменти и партитури
Търговски услуги по продажби на дребно на домакински съдове, прибори за хранене,
стъклени, порцеланови и керамични изделия, неелектрически домакински уреди и други
стоки за бита, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на стоки, предназначени за свободното време
Търговски услуги по продажби на дребно на книги
Търговски услуги по продажби на дребно на вестници и списания
Търговски услуги по продажби на дребно на канцеларски стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на грамофонни плочи, аудио- и видеокасети,
компактдискове и цифрови дискове
Търговски услуги по продажби на дребно на спортни стоки, вкл. велосипеди
Търговски услуги по продажби на дребно на къмпинг принадлежности
Търговски услуги по продажби на дребно на игри и играчки
Търговски услуги по продажби на дребно на пощенски марки и монети
Търговски услуги по продажби на дребно на сувенири и произведения на изкуството
Търговски услуги по продажби на дребно на облекло, обувки, фармацевтични и медицински стоки, парфюмерийни и козметични изделия, цветя, растения, домашни любимци и
храни за тях
Търговски услуги по продажби на дребно на облекло, вкл. употребявано
Търговски услуги по продажби на дребно на обувки
Търговски услуги по продажби на дребно на кожени изделия и пътни принадлежности
Търговски услуги по продажби на дребно на лекарства и други фармацевтични стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на медицински и ортопедични стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности
Търговски услуги по продажби на дребно на цветя, растения и семена
Търговски услуги по продажби на дребно на торове и агрохимикали
Търговски услуги по продажби на дребно на домашни любимци, храни и принадлежности
за тях
Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива и други нови стоки, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на автомобилни горива и смазочни материали
Търговски услуги по продажби на дребно на часовници и бижутерия
Търговски услуги по продажби на дребно на фотографска техника и принадлежности,
оптични и прецизни уреди; услуги на оптики
Търговски услуги по продажби на дребно на почистващи препарати
Търговски услуги по продажби на дребно на нафта за отопление, газ в бутилки, въглища,
дърва за отопление
Търговски услуги по продажби на дребно на други нехранителни потребителски стоки, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на селскостопански суровини от растителен и
животински произход, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на машини и оборудване, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на хартия и картон и други нехранителни стоки, н.д.
Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани стоки
Търговски услуги по продажби на дребно на старинни предмети (антики)
Търговски услуги по продажби на дребно на употребявани книги
Търговски услуги по продажби на дребно на други употребявани стоки
УСЛУГИ НА ТРАНСПОРТА, СКЛАДИРАНЕТО И ПОЩИТЕ
Услуги на сухопътния транспорт, вкл. тръбопроводния
Услуги на пътническия железопътен транспорт, междуселищен и международен
Услуги на пътническия железопътен транспорт, междуселищен и международен
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Услуги на пътническия железопътен транспорт, междуселищен и международен
Превоз на пътници с железопътен транспорт с атракционна, туристическа или специална цел
Друг превоз на пътници с железопътен транспорт, междуселищен и международен
Услуги на товарния железопътен транспорт
Услуги на товарния железопътен транспорт
Услуги на товарния железопътен транспорт
Превоз на товари в хладилни машинни вагони с железопътен транспорт
Превоз на нефтопродукти във вагон-цистерни с железопътен транспорт
Превоз на други течни или газообразни продукти във вагон-цистерни с железопътен транспорт
Интермодален превоз на товари с железопътен транспорт
Превоз на пощенски пратки с железопътен транспорт
Превоз на твърди (сухи) насипни товари с железопътен транспорт
Превоз на други товари с железопътен транспорт
Услуги на друг пътнически сухопътен транспорт
Услуги на пътническия градски и крайградски сухопътен транспорт
Превоз на пътници с градски и крайградски железопътен транспорт, вкл. с метрополитен
Превоз на пътници с градски и крайградски железопътен транспорт, вкл. с метрополитен
Превоз на пътници с друг градски и крайградски транспорт
Превоз на пътници с градски и крайградски автомобилен транспорт, вкл. с въжени линии
по разписание
Превоз на пътници с комбиниран градски и крайградски транспорт по разписание
Услуги на пътническия таксиметров транспорт
Услуги на пътническия таксиметров транспорт
Пътнически таксиметрови услуги
Услуги по даване под наем на леки автомобили с водач
Услуги на друг пътнически сухопътен транспорт, н.д.
Превоз на пътници с междуселищен и специализиран сухопътен транспорт по разписание
Междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
Специализиран междуселищен превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
Друг специализиран превоз на пътници с автомобилен транспорт по разписание
Превоз на пътници с въжени линии и лифтове
Превоз на пътници с въжени линии и лифтове
Превоз на пътници със сухопътен транспорт без разписание
Услуги по даване под наем на автобуси с водач
Превоз на пътници с автомобилен транспорт с туристическа цел
Градски и крайградски случаен автобусен превоз без разписание
Междуселищен случаен автобусен превоз без разписание
Превоз на пътници с превозни средства, теглени от жива сила
Превоз на пътници със сухопътен транспорт, н.д.
Услуги на товарния автомобилен транспорт и услуги по преместване
Услуги на товарния автомобилен транспорт
Услуги на товарния автомобилен транспорт
Превоз на товари чрез хладилни автомобили
Превоз на нефтопродукти чрез автомобили-цистерни или полуремаркета
Превоз на други течни или газообразни продукти чрез автомобили-цистерни или полуремаркета
Интермодален превоз на товари с автомобилен транспорт
Превоз на твърди (сухи) насипни товари с автомобилен транспорт
Превоз на живи животни и птици с автомобилен транспорт
Превоз на товари с превозни средства, теглени от жива сила
Превоз на пощенски пратки с автомобилен транспорт
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Превоз на други товари с автомобилен транспорт
Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
Услуги по преместване
Услуги по преместване
Услуги по преместване за домакинства
Други услуги по преместване
Услуги на тръбопроводния транспорт
Услуги на тръбопроводния транспорт
Услуги на тръбопроводния транспорт
Пренос на нефт и нефтопродукти по магистрални тръбопроводи
Пренос на природен газ по магистрални тръбопроводи
Пренос на други продукти по магистрални тръбопроводи
Услуги на водния транспорт
Услуги на пътническия морски и крайбрежен транспорт
Услуги на пътническия морски и крайбрежен транспорт
Услуги на пътническия морски и крайбрежен транспорт
Превоз на пътници с фериботи по море
Превоз на пътници с кораби за круизи по море
Превоз на пътници с други плавателни съдове по море
Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
Услуги на товарния морски и крайбрежен транспорт
Услуги на товарния морски и крайбрежен транспорт
Услуги на товарния морски и крайбрежен транспорт
Превоз на замразени или охладени стоки чрез хладилни кораби по морски и крайбрежни
води
Превоз на нефт чрез танкери по морски и крайбрежни води
Превоз на други течни или газообразни товари чрез танкери по морски и крайбрежни води
Интермодален превоз на товари с морски и крайбрежен транспорт
Превоз на твърди (сухи) насипни товари с морски и крайбрежен транспорт
Превоз на други товари с морски и крайбрежен транспорт
Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж;
услуги по влачене или тласкане в морски и крайбрежни води
Услуги по даване под наем на морски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж
Услуги по влачене или тласкане в морски и крайбрежни води
Услуги на пътническия транспорт по вътрешни водни пътища
Услуги на пътническия транспорт по вътрешни водни пътища
Услуги на пътническия транспорт по вътрешни водни пътища
Превоз на пътници с фериботи по вътрешни водни пътища
Превоз на пътници с кораби за круизи по вътрешни водни пътища
Услуги на кораби за туристически пътувания и пътувания за разглеждане на забележителности по вътрешни водни пътища
Превоз на пътници с други плавателни съдове по вътрешни водни пътища
Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на пътници, с екипаж
Услуги на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
Услуги на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
Услуги на товарния транспорт по вътрешни водни пътища
Превоз на замразени или охладени стоки чрез хладилни кораби по вътрешни водни пътища
Превоз на нефт чрез танкери по вътрешни водни пътища
Превоз на други течни или газообразни продукти чрез танкери по вътрешни водни пътища
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Интермодален превоз на товари по вътрешни водни пътища
Превоз на други товари по вътрешни водни пътища
Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж;
услуги по влачене или тласкане по вътрешни водни пътища
Услуги по даване под наем на неморски плавателни съдове за превоз на товари, с екипаж
Услуги по влачене или тласкане по вътрешни водни пътища
Услуги на въздушния транспорт
Услуги на пътническия въздушен транспорт
Услуги на пътническия въздушен транспорт
Услуги на пътническия въздушен транспорт
Превоз на пътници по вътрешни линии с въздушен транспорт по разписание
Превоз на пътници по вътрешни линии с въздушен транспорт без разписание, без този за
разглеждане на забележителности
Превоз на пътници по международни линии с въздушен транспорт по разписание
Превоз на пътници по международни линии с въздушен транспорт без разписание
Превоз на пътници с въздушен транспорт без разписание, за разглеждане на забележителности
Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на пътници, с екипаж
Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на пътници, с екипаж
Услуги на товарния въздушен транспорт; услуги на космическия транспорт
Услуги на товарния въздушен транспорт
Услуги на товарния въздушен транспорт
Интермодален превоз на товари с въздушен транспорт по разписание
Превоз на пощенски пратки с въздушен транспорт
Превоз на други товари с въздушен транспорт по разписание
Превоз на други товари с въздушен транспорт без разписание
Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на товари, с екипаж
Услуги по даване под наем на въздухоплавателни средства за превоз на товари, с екипаж
Услуги на космическия транспорт
Услуги на космическия транспорт
Превоз на пътници с космически транспорт
Превоз на товари с космически транспорт
Услуги по складиране на товари и спомагателни услуги в транспорта
Услуги по складиране и съхраняване на товари
Услуги по складиране и съхраняване на товари
Услуги по складиране и съхраняване на товари
Услуги по складиране и съхраняване на замразени или охладени стоки
Услуги по складиране и съхраняване на течности или газове
Услуги по складиране и съхраняване на зърно
Услуги по складиране и съхраняване на други товари
Спомагателни услуги в транспорта
Услуги по експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
Спомагателни услуги в железопътния транспорт
Маневрени услуги в железопътния транспорт
Други спомагателни услуги в железопътния транспорт
Спомагателни услуги в автомобилния транспорт
Услуги на автогари
Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги, свързани с експлоатация на мостове и тунели
Услуги по паркиране
Услуги по теглене на автомобили, вкл. услуги на пътна помощ
Други спомагателни услуги в автомобилния транспорт
Спомагателни услуги в тръбопроводния транспорт
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Спомагателни услуги в тръбопроводния транспорт
Спомагателни услуги във водния транспорт
Спомагателни услуги във водния транспорт
Услуги по експлоатация на морски пристанища, без обработка на товари и услуги по
навигационно осигуряване
Услуги по експлоатация на речни пристанища, без обработка на товари и услуги по навигационно осигуряване
Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране в морски и крайбрежни води
Пилотски (лоцмански) услуги и услуги, свързани с акостиране във вътрешни водни пътища
Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество в морски и крайбрежни води
Услуги по спасяване и изваждане на кораби и имущество във вътрешни водни пътища
Други спомагателни услуги във водния транспорт
Спомагателни услуги във въздушния транспорт
Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж; контрол на
въздушното движение; други спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт
Услуги на летища за обществено ползване, без обработка на товари и багаж
Контрол на въздушното движение
Други спомагателни услуги, свързани с въздушния транспорт
Спомагателни услуги в космическия транспорт
Спомагателни услуги в космическия транспорт
Услуги по обработка на товари
Услуги по обработка на товари
Услуги по обработка на контейнери в пристанища
Услуги по обработка на контейнери, без тези на пристанища
Услуги по обработка на други товари в пристанища
Услуги по обработка на други товари, без тези на пристанища
Други спомагателни услуги в транспорта
Посреднически услуги при превоз на товари
Корабно-посреднически услуги
Други посреднически услуги при превоз на товари
Посреднически услуги при превоз на товари, н.д.
Други спомагателни услуги в транспорта, н.д.
Други спомагателни услуги в транспорта, н.д.
Пощенски и куриерски услуги
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
Услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
Пощенски услуги, свързани с вестници и списания
Пощенски услуги, свързани с кореспондентски пратки
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Пощенски услуги на гише
Други услуги на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга
Други пощенски и куриерски услуги
Други пощенски и куриерски услуги
Други пощенски и куриерски услуги
Куриерски мултимодални услуги
Услуги, свързани с доставяне на храна на място
Други пощенски и куриерски услуги, н.д.
УСЛУГИ НА ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
Услуги на хотели
Услуги на хотели и подобни места за настаняване
Услуги на хотели и подобни места за настаняване
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Услуги по настаняване в хотели и подобни места с ежедневно обслужване, без услуги по
настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето
Услуги по настаняване в хотели и подобни места с ежедневно обслужване, без услуги по
настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето
Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване
Услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване в туристически спални и хижи
Услуги по настаняване в съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на „time-share“)
Други услуги по туристическо и друго краткосрочно настаняване, без ежедневно обслужване
Услуги на къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Услуги на къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Услуги на къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Услуги на къмпинги
Услуги на терени за каравани и къмпинг-автомобили
Услуги на други места за настаняване
Услуги на други места за настаняване
Услуги на други места за настаняване
Услуги по настаняване за студенти в студентски общежития или интернати
Услуги по настаняване за работници в работнически общежития
Услуги на спални вагони и подобни услуги в други превозни средства
Услуги на други места за настаняване, н.д.
Услуги на ресторанти
Услуги на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Услуги на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Услуги на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Услуги на ресторанти с пълно обслужване
Услуги на вагон-ресторанти и ресторанти на кораби
Услуги на заведения за хранене на самообслужване
Услуги на други заведения за хранене
Услуги по приготвяне и доставяне на храна
Услуги по приготвяне и доставяне на храна по конкретен повод
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод за домакинства
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по конкретен повод за предприятия
и институции
Други услуги по приготвяне и доставяне на храна
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор за транспортни компании
Услуги по приготвяне и доставяне на храна (кетъринг) по договор за други потребители
Услуги на столове
Услуги на столове
Услуги на питейни заведения
Услуги на питейни заведения
Услуги на питейни заведения
Услуги на питейни заведения
УСЛУГИ ПО СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ
Издателски услуги
Услуги по издаване на книги, периодични издания и други издателски услуги
Услуги по издаване на книги
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Книги, печатни
Учебници, печатни
Книги с професионална, техническа и научна тематика, печатни
Книги за деца, печатни
Речници и енциклопедии, печатни
Атласи и картографски издания, печатни
Други картографски издания, различни от тези във вид на книги и брошури, печатни
Други книги, брошури и подобни издания, печатни
Книги, брошури, речници, енциклопедии, атласи, картографски издания и други издания,
електронни
Книги, брошури, речници, енциклопедии, атласи, картографски издания и други издания,
електронни
Книги в онлайн режим
Книги в онлайн режим
Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания
Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания, печатни
Продажба на място за реклама в книги, брошури и други издания, електронни
Издаване на книги срещу заплащане (по договор или еднократно)
Издаване на книги срещу заплащане (по договор или еднократно)
Услуги по лицензиране на правото за използване на книги
Услуги по лицензиране на правото за използване на книги
Услуги по издаване на указатели, справочници и адресни списъци
Указатели, справочници и адресни списъци, печатни или електронни
Указатели, справочници и адресни списъци, печатни или електронни
Указатели, справочници и адресни списъци в онлайн режим
Указатели, справочници и адресни списъци в онлайн режим
Услуги по лицензиране на правото за използване на указатели, справочници и адресни
списъци
Услуги по лицензиране на правото за използване на указатели, справочници и адресни
списъци
Продажба на място за реклама в указатели, справочници и адресни списъци
Продажба на място за реклама в указатели, справочници и адресни списъци
Услуги по издаване на вестници
Вестници, печатни
Вестници, печатни
Вестници в онлайн режим
Вестници в онлайн режим
Продажба на място за реклама във вестници
Продажба на място за реклама във вестници, печатни
Продажба на място за реклама във вестници, електронни
Услуги по издаване на списания и други периодични издания
Списания и други периодични издания, печатни
Общоинформационни списания и други периодични издания, печатни
Специализирани списания и други периодични издания, печатни
Други списания и периодични издания, печатни
Списания и други периодични издания, електронни и в онлайн режим
Списания и други периодични издания, електронни и в онлайн режим
Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания
Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания, печатни
Продажба на място за реклама в списания и други периодични издания, електронни
Услуги по лицензиране на правото за използване на списания и други периодични издания
Услуги по лицензиране на правото за използване на списания и други периодични издания
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Други издателски услуги
Услуги по издаване на други печатни материали
Печатни пощенски картички, картички с пожелания и подобни
Картини, гравюри и фотографии
Превадки и календари от всякакъв вид
Пощенски, таксови и подобни марки, обгербвана хартия; банкноти; чекове; акции или
облигации и подобни ценни книжа
Печатни рекламни материали, търговски и подобни каталози
Други печатни материали
Друго информационно съдържание в онлайн режим
Информационно съдържание за възрастни в онлайн режим
Друго информационно съдържание в онлайн режим, н.д.
Услуги по лицензиране на правото за използване на други печатни материали
Услуги по лицензиране на правото за използване на други печатни материали
Услуги по издаване на програмни продукти
Услуги по издаване на компютърни игри
Компютърни игри на технически носител
Компютърни игри на технически носител
Компютърни игри, зареждани по електронен път (downloads)
Компютърни игри, зареждани по електронен път (downloads)
Игри в онлайн режим
Игри в онлайн режим
Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърни игри
Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърни игри
Услуги по издаване на други програмни продукти
Пакети системен софтуер
Пакети операционни системи
Пакети мрежов софтуер
Пакети софтуер за управление на бази данни
Пакети софтуерни средства и програмни езици
Пакети приложен софтуер
Пакети общи бизнес софтуерни приложения за подобряване на производителността и
софтуерни приложения за домашно ползване
Пакети друг приложен софтуер
Софтуер, зареждан по електронен път (downloads)
Системен софтуер, зареждан по електронен път (downloads)
Приложен софтуер, зареждан по електронен път (downloads)
Софтуер в онлайн режим
Софтуер в онлайн режим
Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърен софтуер
Услуги по лицензиране на правото за използване на компютърен софтуер
Услуги по производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика
Услуги по производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
Услуги по производство на филми и телевизионни предавания
Услуги по производство на кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни
предавания
Услуги по производство на кинематографски филми
Услуги по производство на рекламни филми, видеоклипове и друга видеопродукция
Услуги по производство на други телевизионни предавания
Кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
Оригинали на кинематографски филми, видеопродукция и телевизионни предавания
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Кинематографски филми
Филми и друго видеосъдържание на диск, касета или друг технически носител
Филми и друго видеосъдържание, зареждани по електронен път (downloads)
Видеосъдържание, излъчвано в реално време чрез интернет (streaming)
Продажба на време или място за реклама в кинематографски филми, видеопродукция и
телевизионни предавания
Продажба на време или място за реклама в кинематографски филми, видеопродукция и
телевизионни предавания
Технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
Технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
Услуги, свързани с монтаж
Услуги, свързани с преобразуване и изготвяне на копия от оригинала
Услуги, свързани с коригиране на цветовете и цифрово възстановяване
Услуги, свързани с визуални ефекти
Услуги, свързани с анимация
Услуги, свързани със субтитриране
Услуги, свързани с озвучаване и звукови ефекти
Други технически услуги по производство на филми и телевизионни предавания
Услуги по разпространение на филми и телевизионни предавания
Услуги по лицензиране и разпространение на кинематографски филми, видеопродукция
и телевизионни предавания
Услуги по лицензиране на правото за използване на филми и приходите от тях
Други услуги по разпространение на филми, видеопродукция и телевизионни предавания
Услуги по прожектиране на филми
Услуги по прожектиране на филми
Услуги по прожектиране на филми
Услуги по звукозаписване и издаване на музика
Услуги по звукозаписване и издаване на музика
Услуги по звукозаписване и запис на живо от мястото на събитието; звукозаписни оригинали
Услуги по звукозаписване
Услуги по запис на живо от мястото на събитието
Звукозаписни оригинали
Услуги по създаване на радиопредавания; оригинали на радиопредавания
Услуги по създаване на радиопредавания
Оригинали на радиопредавания
Услуги по издаване на музика
Нотни издания, печатни
Нотни издания, електронни
Музикални аудиодискове, касети или друг технически носител
Други аудиодискове и касети
Музика, зареждана по електронен път (downloads)
Аудиосъдържание, излъчвано в реално време чрез интернет (streaming)
Услуги по лицензиране на правото за използване на музикални оригинали
Услуги по лицензиране на правото за използване на музикални оригинали
Услуги на радиото и телевизията
Създаване и излъчване на радиопрограми
Създаване и излъчване на радиопрограми
Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми; оригинали на радиопрограми
Услуги по създаване и излъчване на радиопрограми
Оригинали на радиопрограми
Програми на радиоканали
Програми на радиоканали
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Продажба на радиовреме за реклама
Продажба на радиовреме за реклама
Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми; оригинали на телевизионни
програми
Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми; оригинали на телевизионни
програми
Услуги по създаване и излъчване на телевизионни програми
Услуги по създаване и излъчване на линейни телевизионни програми
Услуги по създаване и излъчване на „видео по поръчка“ в онлайн режим
Други услуги по създаване и излъчване на „видео по поръчка“
Оригинали на телевизионни програми
Оригинали на телевизионни програми
Продажба на телевизионно време за реклама
Продажба на телевизионно време за реклама
Далекосъобщителни услуги
Далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
Далекосъобщителни услуги чрез фиксирани мрежи
Услуги по пренос на данни и съобщения
Фиксирани телефонни услуги – достъп и използване
Фиксирани телефонни услуги – характеристики на телефонните повиквания
Услуги на частни мрежи за фиксирани далекосъобщителни системи
Преносни услуги за доставчици на фиксирани далекосъобщителни услуги
Преносни услуги за доставчици на фиксирани далекосъобщителни услуги
Услуги по предаване на данни чрез фиксирани далекосъобщителни мрежи
Услуги по предаване на данни чрез фиксирани далекосъобщителни мрежи
Далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
Преносни услуги за интернет доставчици
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез фиксирани мрежи
Други далекосъобщителни услуги чрез кабелен интернет
Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез кабелна инфраструктура
Услуги по разпространение на базов пакет програми до дома на клиента чрез кабелна
инфраструктура
Услуги по разпространение на пакет програми по избор до дома на клиента чрез кабелна
инфраструктура
Услуги по разпространение на програми по системата „плати, за да гледаш“ до дома на
клиента чрез кабелна инфраструктура
Далекосъобщителни услуги по безжичен път
Далекосъобщителни услуги по безжичен път
Мобилни далекосъобщителни услуги и услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
Услуги на частни мрежи за безжични далекосъобщителни системи
Мобилни далекосъобщителни гласови услуги
Мобилни далекосъобщителни текстови услуги
Мобилни далекосъобщителни услуги за пренос на данни, без текстови услуги
Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги
Преносни услуги за доставчици на безжични далекосъобщителни услуги
Услуги по предаване на данни чрез безжични далекосъобщителни мрежи
Услуги по предаване на данни чрез безжични далекосъобщителни мрежи
Далекосъобщителни услуги чрез безжичен интернет
Услуги по осигуряване на теснолентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
Услуги по осигуряване на широколентов достъп до интернет чрез безжични мрежи
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Други далекосъобщителни услуги чрез безжичен интернет
Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез безжични мрежи
Услуги по разпространение на програми до дома на клиента чрез безжични мрежи
Спътникови далекосъобщителни услуги
Спътникови далекосъобщителни услуги
Спътникови далекосъобщителни услуги, без услуги по разпространение на програми до
дома на клиента по сателит
Спътникови далекосъобщителни услуги, без услуги по разпространение на програми до
дома на клиента по сателит
Услуги по разпространение на програми до дома на клиента по сателит
Услуги по разпространение на програми до дома на клиента по сателит
Други далекосъобщителни услуги
Други далекосъобщителни услуги
Други далекосъобщителни услуги
Други далекосъобщителни услуги
Услуги в областта на информационните технологии
Услуги в областта на информационните технологии
Услуги по компютърно програмиране
Услуги по проектиране и разработване на информационни технологии
Услуги по проектиране и разработване на софтуерни приложения
Услуги по проектиране и разработване на потребителски мрежи и системи
Оригинали на софтуер
Оригинали на софтуер за компютърни игри
Други оригинали на софтуер
Консултантски услуги по информационни технологии
Консултантски услуги по хардуер
Консултантски услуги по хардуер
Системни и софтуерни консултантски услуги
Системни и софтуерни консултантски услуги
Услуги по техническа поддръжка на информационни технологии
Услуги по техническа поддръжка на информационни технологии
Услуги по управление и обслужване на компютърни средства и системи
Услуги по управление и обслужване на компютърни средства и системи
Услуги по управление и обслужване на мрежи
Услуги по управление и обслужване на компютърни системи
Други услуги в областта на информационните технологии
Услуги по инсталиране на компютри и периферни устройства
Услуги по инсталиране на компютри и периферни устройства
Други услуги в областта на информационните технологии, н.д.
Други услуги в областта на информационните технологии, н.д.
Информационни услуги
Услуги по обработка на данни, хостинг и други подобни услуги; web портали
Услуги по обработка на данни, хостинг и други подобни услуги
Услуги по обработка на данни, хостинг за софтуерни приложения и други услуги по доставяне на информационна инфраструктура
Услуги по обработка на данни
Web хостинг услуги
Web услуги по доставяне на софтуерни приложения
Други хостинг услуги и услуги по доставяне на информационна инфраструктура
Продажба на време или място за реклама в интернет
Продажба на време или място за реклама в интернет
Услуги на web портали
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Съдържание на web портали
Съдържание на web портали
Продажба на място за реклама в интернет на web портали
Продажба на място за реклама в интернет на web портали
Други информационни услуги
Услуги на информационни агенции
Услуги на информационни агенции
Услуги на информационни агенции по предоставяне на информация на печатни средства
за масова информация
Услуги на информационни агенции по предоставяне на информация на аудио-визуални
средства за масова информация
Други информационни услуги, н.д.
Информационни услуги, н.д.
Информационни услуги, н.д.
Оригинали на компилации от факти и информация
Оригинали на компилации от факти и информация
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
Финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по парично посредничество
Услуги на централната банка
Услуги на централната банка
Услуги на централната банка
Услуги по друго парично посредничество
Услуги, свързани с депозити
Услуги, свързани с депозити на корпоративни и институционални депозитари
Услуги, свързани с депозити на други депозитари
Услуги по предоставяне на кредити от парични финансови институции
Услуги по предоставяне на междуотраслови кредити от парични финансови институции
Услуги по предоставяне на потребителски кредити от парични финансови институции
Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на жилищна собственост от парични
финансови институции
Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на нежилищна собственост от парични
финансови институции
Услуги по предоставяне на фирмени кредити от парични финансови институции
Услуги по кредитни карти, предоставяни от парични финансови институции
Други услуги по предоставяне на кредити от парични финансови институции
Услуги по друго парично посредничество, н.д.
Услуги по друго парично посредничество, н.д.
Услуги по управление на холдингови дружества
Услуги по управление на холдингови дружества
Услуги по управление на холдингови дружества
Услуги по управление на холдингови дружества
Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Услуги на фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по финансов лизинг
Услуги по финансов лизинг
Услуги по финансов лизинг
Услуги по други форми на предоставяне на кредит
Услуги по други форми на предоставяне на кредит от институции, различни от паричните
финансови институции
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Услуги по междуотраслово отпускане на кредити от институции, различни от паричните
финансови институции
Услуги по предоставяне на потребителски кредити от институции, различни от паричните
финансови институции
Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на жилищна собственост от институции,
различни от паричните финансови институции
Услуги по предоставяне на кредити срещу ипотека на нежилищна собственост от институции, различни от паричните финансови институции
Услуги по предоставяне на фирмени кредити от институции, различни от паричните финансови институции
Услуги по кредитни карти, предоставяни от институции, различни от паричните финансови институции
Други услуги по предоставяне на кредити от институции, различни от паричните финансови институции, н.д.
Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
Други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
Инвестиционни банкови услуги
Финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
Услуги по застраховане, презастраховане и услуги на фондове за допълнително пенсионно
осигуряване
Застрахованe
Животозастрахованe
Животозастраховане
Животозастраховане
Друго застраховане, без животозастраховане
Застраховки „Злополука“ и „Заболяване“
Застраховка „Злополука“
Застраховка „Заболяване“
Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства
Застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, без релсови превозни средства
Други услуги по застраховане на сухопътните превозни средства, без релсови превозни
средства
Услуги по застраховане на плавателни, летателни и други превозни средства и застраховка
на товари по време на превоз
Услуги по застраховане на релсови превозни средства
Услуги по застраховане на летателни средства
Други услуги по застраховане на летателни средства
Услуги по застраховане на плавателни съдове
Други услуги по застраховане на плавателни съдове
Застраховка на товари по време на превоз
Застраховка „Пожар“и „Щети на имущество“
Застраховка „Пожар“
Застраховка „Щети на имущество“
Застраховка „Обща гражданска отговорност“
Застраховка „Обща гражданска отговорност“
Застраховка на кредити и гаранции
Застраховка на кредити
Застраховка на гаранции
Помощ при пътуване, застраховка на правни разноски и застраховка на разни финансови
загуби
Помощ при пътуване
Застраховка на правни разноски
Застраховка на разни финансови загуби
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Други застраховки, без животозастраховане, н.д.
Други застраховки, без животозастраховане, н.д.
Презастраховане
Презастраховане
Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховане, застраховки „Злополука“ и
„Заболяване“
Презастрахователни услуги, свързани с животозастраховане
Презастрахователни услуги, свързани със застраховка „Злополука“
Презастрахователни услуги, свързани със застраховка „Заболяване“
Услуги по презастраховане на превозни средства и на имущество
Презастраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаване и използване на моторни превозни средства, без релсови превозни средства
Други услуги по презастраховане на сухопътните превозни средства, без релсови превозни
средства
Услуги по презастраховане на плавателни, летателни и други превозни средства
Презастраховка на товари по време на превоз
Презастрахователни услуги, свързани със застраховки „Пожар“ и „Щети на имущество“
Презастрахователни услуги, свързани със застраховка „Обща гражданска отговорност“,
кредити и гаранции
Презастраховка „Обща гражданска отговорност“
Презастраховка на кредити и гаранции
Презастрахователни услуги, свързани с правни разноски и финансови загуби
Презастраховка на правни разноски
Презастраховка на разни финансови загуби
Презастрахователни услуги, свързани с допълнително пенсионно осигуряване
Презастрахователни услуги, свързани с допълнително пенсионно осигуряване
Други презастрахователни услуги, различни от животозастраховане
Други презастрахователни услуги, различни от животозастраховане
Услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Услуги на фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по индивидуално допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по групово допълнително пенсионно осигуряване
Спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Услуги, свързани с управление на финансови пазари
Услуги, свързани с управление на финансови пазари
Услуги, свързани с функциониране на финансови пазари
Услуги, свързани с регулиране на финансови пазари
Други услуги, свързани с управление на финансови пазари
Посреднически услуги по сделки с ценни книжа и стоки
Посреднически услуги по сделки с ценни книжа и стоки
Посреднически услуги по сделки с ценни книжа
Посреднически услуги по сделки със стоки
Услуги на бюра за обмяна на валута
Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по обработка и клиринг на сделки с ценни книжа
Услуги по обработка и клиринг на сделки с ценни книжа
Спомагателни услуги, свързани с инвестиционно банкиране
Услуги по сливания и придобивания
Услуги по корпоративни финанси и рискови капиталовложения
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66.19.3
66.19.31
66.19.32
66.19.9
66.19.91
66.19.92
66.19.99
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66.21
66.21.1
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66.22
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68.10
68.10.1
68.10.11
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68.10.13
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68.31.11
68.31.12
68.31.13
68.31.14
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Други спомагателни услуги, свързани с инвестиционно банкиране
Услуги по доверително управление и попечителство
Услуги по доверително (фидуциарно) управление
Попечителски услуги
Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
Услуги, предоставяни от финансови консултанти
Услуги по обработка и клиринг на финансови операции
Други спомагателни финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Спомагателни услуги в застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване
Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
Услуги по изчисляване на застрахователните рискове и оценка на щетите
Услуги на застрахователни брокери и агенти
Услуги на застрахователни брокери и агенти
Услуги на застрахователни брокери и агенти
Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Актюерски услуги
Други спомагателни услуги по застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, н.д.
Услуги по управление на фондове
Услуги по управление на фондове
Услуги по управление на фондове
Услуги по управление на портфейли, без допълнително пенсионно осигуряване
Услуги по управление на пенсионни фондове
УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Услуги, свързани с недвижими имоти
Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Услуги по покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Услуги по покупка и продажба на собствени жилищни сгради и прилежащата им земя
Услуги по покупка и продажба на съсобствени обекти, с поделено ползване във времето
(при условията на „time-share“)
Услуги по покупка и продажба на собствени поземлени имоти, предназначени за строителство
Услуги по покупка и продажба на собствени нежилищни сгради и прилежащата им земя
Услуги по покупка и продажба на други собствени поземлени имоти, непредназначени за
строителство
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени жилищни имоти
Услуги по даване под наем и експлоатация на собствени нежилищни имоти
Посреднически услуги по операции с недвижими имоти
Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти
Посреднически услуги на агенции за недвижими имоти
Посреднически услуги по операции с жилищни сгради и прилежащата им земя, без съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на „time-share“)
Посреднически услуги по операции със съсобствени обекти, с поделено ползване във
времето (при условията на „time-share“)
Посреднически услуги по операции с поземлени имоти, предназначени за строителство
Посреднически услуги по операции с нежилищни сгради и прилежащата им земя
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68.32
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68.32.12
68.32.13
M
69
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70.22.11
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Посреднически услуги по операции с поземлени имоти, непредназначени за строителство
Посреднически услуги по оценка на недвижими имоти
Посреднически услуги по управление на недвижими имоти
Посреднически услуги по управление на недвижими имоти
Посреднически услуги по управление на жилищни имоти, без съсобствени обекти, с поделено ползване във времето (при условията на „time-share“)
Посреднически услуги по управление на съсобствени обекти, с поделено ползване във
времето (при условията на „time-share“)
Посреднически услуги по управление на нежилищни имоти
ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Юридически и счетоводни услуги
Юридически услуги
Юридически услуги
Юридически услуги
Юридически консултации и представителство, свързани с наказателното право
Юридически консултации и представителство, свързани с търговското и стопанското право
Юридически консултации и представителство, свързани с трудовото право
Юридически консултации и представителство, свързани с гражданското право
Юридически услуги по патентно и авторско право и други права върху интелектуалната
собственост
Нотариални услуги
Арбитражни и помирителни услуги
Услуги по провеждане на търгове
Други юридически услуги
Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации
Счетоводни и одиторски услуги; данъчни консултации
Услуги по финансов одит
Услуги по финансов одит
Счетоводни услуги
Услуги по проверка на счетоводната отчетност
Услуги по съставяне на финансови отчети
Услуги по водене на счетоводство
Услуги по водене на ведомости
Други счетоводни услуги
Консултации и услуги по данъчно облагане
Консултации и услуги по корпоративно данъчно облагане
Услуги по данъчно планиране на физически лица
Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
Услуги по обявяване в несъстоятелност и ликвидация
Услуги на централни офиси; консултантски услуги в областта на управлението
Услуги на централни офиси
Услуги на централни офиси
Услуги на централни офиси
Услуги на централни офиси
Консултантски услуги в областта на управлението
Консултантски услуги по връзки с обществеността
Консултантски услуги по връзки с обществеността
Консултантски услуги по връзки с обществеността
Други консултантски услуги по стопанско и друго управление
Консултантски услуги по стопанско управление
Консултантски услуги по стратегическо управление
Консултантски услуги по управление на финансите (без корпоративните данъци)
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70.22.16
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71
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71.11
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Консултантски услуги по управление на пазарите
Консултантски услуги по управление на човешките ресурси
Консултантски услуги по управление на производството
Консултантски услуги по управление на веригата на доставките и други консултантски
услуги по управление
Услуги по управление на стопанската дейност
Други услуги по управление на проекти, без строителните
Други услуги по управление на проекти, без строителните
Други консултантски услуги по стопанско управление
Други консултантски услуги по стопанско управление
Архитектурни и инженерни услуги и технически изпитвания и анализи
Архитектурни и инженерни услуги и технически консултации
Архитектурни услуги
Архитектурни планове и чертежи
Архитектурни планове и чертежи
Архитектурни услуги за сгради
Архитектурни услуги за проектиране на жилищни сгради
Архитектурни услуги за проектиране на нежилищни сгради
Архитектурни услуги, свързани с реставрация
Услуги, свързани със съвети в областта на архитектурата
Услуги по градоустройствено и териториално устройствено планиране
Услуги по градоустройствено планиране
Услуги по териториално устройствено планиране
Услуги по проектиране и общо планиране
Услуги по паркова архитектура и консултантски услуги по паркова архитектура
Услуги по паркова архитектура
Консултантски услуги по паркова архитектура
Инженерни услуги и технически консултации
Инженерни услуги
Консултантски инженерни услуги
Инженерни услуги по проектиране на сгради
Инженерни услуги, свързани с енергийни проекти
Инженерни услуги, свързани с транспортни проекти
Инженерни услуги, свързани с проекти за управление на отпадъци (опасни и неопасни)
Инженерни услуги, свързани с проекти за доставяне на води и канализационни проекти
Инженерни услуги, свързани с индустриални и промишлени проекти
Инженерни услуги, свързани с проекти в областта на далекосъобщенията, радиото и телевизията
Инженерни услуги за други проекти
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Геоложки, геофизични, сеизмични проучвания и консултантски услуги
Геоложки и геофизични консултантски услуги
Геофизични услуги
Проучване на земните недра
Топографо-геодезични измервания и заснемания
Картографски услуги
Технически изпитвания и анализи
Технически изпитвания и анализи
Технически изпитвания и анализи
Изпитвания и анализ на химичния състав и чистотата
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71.20.14
71.20.19
72
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72.00
72.00.1
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Изпитвания и анализ на физичните свойства
Изпитвания и анализ на комплексни системи, механични и електрически
Услуги по технически контрол на автомобили
Други услуги по технически изпитвания и анализи
Научни изследвания и експериментални разработки
Интердисциплинарни изследвания и експериментални разработки
Интердисциплинарни изследвания и експериментални разработки
Интердисциплинарни научни изследвания и експериментални разработки, с изключение
на оригинали
Интердисциплинарни фундаментални изследвания
Интердисциплинарни приложни изследвания
Интердисциплинарни експериментални разработки
Оригинали, като резултат от интердисциплинарни научни изследвания и експериментални
разработки
Оригинали, като резултат от интердисциплинарни научни изследвания и експериментални
разработки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на биотехнологиите
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на медицинските биотехнологии
Фундаментални изследвания в областта на медицинските биотехнологии
Приложни изследвания в областта на медицинските биотехнологии
Експериментални разработки в областта на медицинските биотехнологии
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
Фундаментални изследвания в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
Приложни изследвания в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
Експериментални разработки в областта на екологичните и промишлените биотехнологии
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на селскостопанските
биотехнологии
Фундаментални изследвания в областта на селскостопанските биотехнологии
Приложни изследвания в областта на селскостопанските биотехнологии
Експериментални разработки в областта на селскостопанските биотехнологии
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на биотехнологиите
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на биотехнологиите
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на физическите науки
Фундаментални изследвания в областта на физическите науки
Приложни изследвания в областта на физическите науки
Експериментални разработки в областта на физическите науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на химическите и биологическите науки
Фундаментални изследвания в областта на химическите и биологическите науки
Приложни изследвания в областта на химическите и биологическите науки
Експериментални разработки в областта на химическите и биологическите науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на техническите науки,
без биотехнологиите
Фундаментални изследвания в областта на техническите науки, без биотехнологиите
Приложни изследвания в областта на техническите науки, без биотехнологиите
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1
72.19.33
72.19.4
72.19.41
72.19.42
72.19.43
72.19.5
72.19.51
72.19.52
72.19.53
72.19.6
72.19.61
72.19.62
72.19.63
72.19.7
72.19.70
72.2
72.20
72.20.1
72.20.11
72.20.12
72.20.13
72.20.2
72.20.21
72.20.22
72.20.23
72.20.3
72.20.31
72.20.32
72.20.33
72.20.4
72.20.41
72.20.42
72.20.43
72.20.5
72.20.51
72.20.52
72.20.53
72.20.6
72.20.60
73
73.1
73.11
73.11.1
73.11.11

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Експериментални разработки в областта на техническите науки, без биотехнологиите
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на медицинските науки
и фармацията
Фундаментални изследвания в областта на медицинските науки и фармацията
Приложни изследвания в областта на медицинските науки и фармацията
Експериментални разработки в областта на медицинските науки и фармацията
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на селскостопанските науки
Фундаментални изследвания в областта на селскостопанските науки
Приложни изследвания в областта на селскостопанските науки
Експериментални разработки в областта на селскостопанските науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на други естествени науки
Фундаментални изследвания в областта на други естествени науки
Приложни изследвания в областта на други естествени науки
Експериментални разработки в областта на други естествени науки
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на естествените, техническите, медицинските и селскостопанските науки, без биотехнологиите
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на обществените и хуманитарните науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на обществените и хуманитарните науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на психологията
Фундаментални изследвания в областта на психологията
Приложни изследвания в областта на психологията
Експериментални разработки в областта на психологията
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на правото
Фундаментални изследвания в областта на правото
Приложни изследвания в областта на правото
Експериментални разработки в областта на правото
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на езикознанието и литературата
Фундаментални изследвания в областта на езикознанието и литературата
Приложни изследвания в областта на езикознанието и литературата
Експериментални разработки в областта на езикознанието и литературата
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на други обществени и
хуманитарни науки
Фундаментални изследвания в областта на други обществени и хуманитарни науки
Приложни изследвания в областта на други обществени и хуманитарни науки
Експериментални разработки в областта на други обществени и хуманитарни науки
Научни изследвания и експериментални разработки в областта на икономиката
Фундаментални изследвания в областта на икономиката
Приложни изследвания в областта на икономиката
Експериментални разработки в областта на икономиката
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на обществените и хуманитарните науки
Оригинали, като резултат от научни изследвания и експериментални разработки в областта
на обществените и хуманитарните науки
Рекламни услуги и услуги по проучване на пазари
Рекламни услуги
Услуги на рекламни агенции
Услуги на рекламни агенции
Комплексни услуги, свързани с рекламата

БРОЙ 104
1
73.11.12
73.11.13
73.11.19
73.12
73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
73.12.2
73.12.20
73.2
73.20
73.20.1
73.20.11
73.20.12
73.20.13
73.20.14
73.20.19
73.20.2
73.20.20
74
74.1
74.10
74.10.1
74.10.11
74.10.12
74.10.19
74.10.2
74.10.20
74.2
74.20
74.20.1
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.2
74.20.21
74.20.22
74.20.23
74.20.24
74.20.29
74.20.3

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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2
Услуги по директен маркетинг и разпращане на рекламни материали по пощата
Услуги по създаване на рекламни идеи
Други рекламни услуги
Услуги по продажба на медийно време и място за реклама
Услуги по продажба на рекламно място или време срещу заплащане (по договор или
еднократно)
Услуги по продажба на рекламно място в печатни издания срещу заплащане (по договор
или еднократно)
Услуги по продажба на радио- и телевизионно рекламно място или време срещу заплащане
(по договор или еднократно)
Услуги по продажба на рекламно място или време в интернет срещу заплащане (по договор или еднократно)
Продажба на реклама, свързана със събития
Продажба на друг вид рекламно място или време за рекламиране срещу заплащане (по
договор или еднократно)
Препродажба на медийно време или място за реклама срещу заплащане (по договор или
еднократно)
Препродажба на медийно време или място за реклама срещу заплащане (по договор или
еднократно)
Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Услуги по проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Услуги по проучване на пазари
Услуги по проучване на пазари: изследвания на качествени характеристики
Услуги по проучване на пазари: еднократни изследвания на количествени характеристики
Услуги по проучване на пазари: продължаващи и регулярни изследвания на количествени
характеристики
Услуги по проучване на пазари, различни от изследванията
Други услуги по проучване на пазари
Услуги по изследване на общественото мнение
Услуги по изследване на общественото мнение
Други професионални услуги
Специализирани услуги в областта на дизайна
Специализирани услуги в областта на дизайна
Услуги по вътрешен и промишлен дизайн и други специализирани услуги в областта на
дизайна
Услуги в областта на вътрешния дизайн
Услуги в областта на промишления дизайн
Други специализирани услуги в областта на дизайна
Дизайнерски оригинали
Дизайнерски оригинали
Фотографски услуги
Фотографски услуги
Експонирани фотографски плаки и филми, различни от кинематографските
Експонирани, но непроявени фотографски плаки и филми
Експонирани и проявени фотографски плаки и филми за офсетово размножаване
Други експонирани и проявени фотографски плаки и филми
Услуги по специализирано фотографиране
Услуги по портретно фотографиране
Фотографски услуги, свързани с рекламна дейност
Услуги по фотографиране и видеозаснемане на събития
Услуги по фотографиране от въздуха
Други услуги по специализирано фотографиране
Други фотографски услуги

С Т Р.
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1
74.20.31
74.20.32
74.20.39
74.3
74.30
74.30.1
74.30.11
74.30.12
74.9
74.90
74.90.1
74.90.11
74.90.12
74.90.13
74.90.14
74.90.15
74.90.19
74.90.2
74.90.20
75
75.0
75.00
75.00.1
75.00.11
75.00.12
75.00.19
N
77
77.1
77.11
77.11.1
77.11.10
77.12
77.12.1
77.12.11
77.12.19
77.2
77.21
77.21.1
77.21.10
77.22
77.22.1
77.22.10
77.29

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 104

2
Услуги по обработка на фотографски филми
Услуги по възстановяване и ретуширане на фотографии
Други фотографски услуги, н.д.
Преводачески услуги
Преводачески услуги
Преводачески услуги
Услуги по писмени преводи
Услуги по устни преводи
Други професионални услуги, н.д.
Други професионални услуги, н.д.
Професионална и техническа помощ и консултантски услуги, н.д.
Услуги по проверки на фактури и други документи и информация за товарните тарифи
Услуги по бизнес посредничество и оценяване, без услугите за недвижими имоти и застраховките
Консултантски услуги, оказвани от еколози
Услуги, свързани с метеорологични прогнози
Консултантски услуги по безопасност и охрана
Други професионални и технически консултации, н.д.
Други професионални, технически и бизнес услуги, н.д.
Други професионални, технически и бизнес услуги, н.д.
Ветеринарномедицински услуги
Ветеринарномедицински услуги
Ветеринарномедицински услуги
Ветеринарномедицински услуги
Ветеринарномедицински услуги по опазване на здравето на домашните любимци
Ветеринарномедицински услуги по опазване на здравето на селскостопанските животни
Други ветеринарномедицински услуги
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ УСЛУГИ
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без
водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без
водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без
водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на тежкотоварни автомобили, без водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на автомобили за превоз на товари, без
водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други сухопътни превозни средства,
без водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и
развлечения
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и
развлечения
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт и
развлечения
Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
Услуги по даване под наем на видеокасети и дискове
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи

БРОЙ 104
1
77.29.1
77.29.11
77.29.12
77.29.13
77.29.14
77.29.15
77.29.16
77.29.19
77.3
77.31
77.31.1
77.31.10
77.32
77.32.1
77.32.10
77.33
77.33.1
77.33.11
77.33.12
77.34
77.34.1
77.34.10
77.35
77.35.1
77.35.10
77.39
77.39.1
77.39.11
77.39.12
77.39.13
77.39.14
77.39.19
77.4
77.40
77.40.1
77.40.11
77.40.12
77.40.13
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2
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на телевизори, радиоприемници и друга
аудио- и видеотехника и принадлежности
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мебели, битови елекроуреди и други
домакински прибори и вещи
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на музикални инструменти
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на спално бельо, покривки и подобни
изделия
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на текстилни изделия, облекло и обувки
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и инструменти за домакинска
употреба
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други лични и домакински вещи, н.д.
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и
горското стопанство, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и
горското стопанство, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и
горското стопанство, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника, без компютри
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на компютърна техника, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на плавателни съдове, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, без екипаж
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д.
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, н.д.
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на релсови превозни средства, без водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на карго контейнери
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на мотоциклети, моторни каравани и
ремаркета, без водач
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на комуникационна техника, без оператор
Услуги по даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение н.д., без оператор
Услуги по лицензиране на правото за използване на интелектуална собственост и сходни
продукти, без обектите на авторско право
Услуги по лицензиране на правото за използване на интелектуална собственост и сходни
продукти, без обектите на авторско право
Услуги по лицензиране на правото за използване на интелектуална собственост и сходни
продукти, без обектите на авторско право
Услуги по лицензиране на правото за използване на продукти, резултат на изследвания
и разработки
Услуги по лицензиране на правото за използване на регистрирани марки и франчайзи
Услуги по лицензиране на правото за използване на информация, свързана с проучване и
оценяване на подземни богатства
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1
77.40.14
77.40.19
78
78.1
78.10
78.10.1
78.10.11
78.10.12
78.2
78.20
78.20.1
78.20.11
78.20.12
78.20.13
78.20.14
78.20.15
78.20.16
78.20.19
78.3
78.30
78.30.1
78.30.11
78.30.12
78.30.13
78.30.14
78.30.15
78.30.16
78.30.19
79
79.1
79.11
79.11.1
79.11.11
79.11.12
79.11.13
79.11.14
79.11.19
79.11.2
79.11.21
79.11.22
79.11.23
79.12
79.12.1
79.12.11
79.12.12
79.9
79.90
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Запазени марки и франчайзи
Услуги по лицензиране на правото за използване на друга интелектуална собственост и
сходни продукти, без обектите на авторско право
Услуги по наемане и предоставяне на работна сила
Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
Посреднически услуги на агенции по наемане на работа
Посреднически услуги по набиране на ръководен и висококвалифициран персонал
Посреднически услуги по наемане за постоянна работа на всякакъв персонал
Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
Услуги по предоставяне на работна сила за временна заетост
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните
технологии и далекосъобщенията
Услуги по временно наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в
офиси
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и
търговските сделки
Услуги по временно наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността,
строителството, транспорта или складирането
Услуги по временно наемане и предоставяне на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
Услуги по временно наемане и предоставяне на медицински персонал
Услуги по временно наемане и предоставяне на друг персонал
Други услуги по предоставяне на работна сила
Други услуги по предоставяне на работна сила
Други услуги по предоставяне на работна сила
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на компютърните технологии и далекосъобщенията
Други услуги по наемане и предоставяне на друг спомагателен персонал за работа в офиси
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал в областта на търговията и търговските сделки
Други услуги по наемане и предоставяне на работници в областта на промишлеността,
строителството, транспорта или складирането
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал за хотелиерството и ресторантьорството
Други услуги по наемане и предоставяне на медицински персонал
Други услуги по наемане и предоставяне на персонал, н.д.
Услуги на туристически агенции и туроператори; други услуги, свързани с пътувания и
резервации
Услуги на туристически агенции и туроператори
Услуги на туристически агенции
Услуги на туристически агенции по транспортни резервации
Резервационни услуги за въздушен превоз
Резервационни услуги за железопътен превоз
Резервационни услуги за автобусен превоз
Резервационни услуги за автомобили под наем (рент-а-кар)
Други услуги на туристически агенции по транспортни резервации
Услуги на туристически агенции по резервации, свързани с настаняване, развлекателни
плавания и организирани пътувания
Резервационни услуги за настаняване (нощувки)
Резервационни услуги за развлекателни плавания (круизи)
Резервационни услуги за организирани пътувания с обща цена
Услуги на туроператори
Услуги на туроператори
Услуги на туроператори по изготвяне и продажба на организирани пътувания с обща цена
Услуги на мениджъри, работещи за собствена сметка по организиране на концертни турнета
Други услуги, свързани с пътувания и резервации
Други услуги, свързани с пътувания и резервации
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Промоция на туризма и информационни услуги за туристите
Услуги, свързани с промоция на туризма
Информационни услуги за туристи
Услуги на екскурзоводи
Услуги на екскурзоводи
Други услуги по резервации, н.д.
Услуги по размяна на „периоди от време“ в съсобствени ваканционни обекти (при условията на „time-share“)
Резервационни услуги за конгресни центрове и изложбени зали
Резервационни услуги за представления и развлечения и други услуги по резервации, н.д.
Услуги по охрана и разследване
Частни охранителни услуги, без използване на технически системи за сигурност
Частни охранителни услуги, без използване на технически системи за сигурност
Частни охранителни услуги, без използване на технически системи за сигурност
Услуги на специални автомобили за транспортиране на ценни пратки
Услуги на охранители
Други охранителни услуги
Услуги в областта на технически системи за сигурност
Услуги в областта на технически системи за сигурност
Услуги в областта на технически системи за сигурност
Услуги в областта на технически системи за сигурност
Услуги по разследване и издирване
Услуги по разследване и издирване
Услуги по разследване и издирване
Услуги по разследване и издирване
Услуги, свързани със сгради и озеленяване
Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
Комплексни услуги по поддържане и обслужване на сгради
Услуги по почистване
Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на сгради
Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на сгради
Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на жилищни сгради
Услуги по неспециализирано вътрешно почистване на нежилищни сгради
Услуги по специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
Услуги по специализирано почистване на сгради и промишлени обекти
Услуги по почистване на прозорци
Услуги по външно почистване на сгради, производствени машини и друго промишлено
почистване, н.д.
Услуги по почистване на пещи и комини
Други услуги по почистване
Други услуги по почистване
Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Услуги по почистване на улици, отстраняване на сняг и лед
Други услуги по хигиенизиране
Други услуги по почистване, н.д.
Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
Услуги по оформяне и поддържане на озеленени площи
Услуги по оформяне и поддържане на домашни озеленени площи
Услуги по оформяне и поддържане на други озеленени площи
Административни офис услуги и други спомагателни услуги за стопанската дейност
Административни и спомагателни офис услуги
Комбинирани административни офис услуги
Комбинирани административни офис услуги
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Комбинирани административни офис услуги
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
Услуги по размножаване
Услуги по съставяне на адресни списъци и експедиция на пратки
Услуги по изготвяне на документи и други специализирани помощни офис услуги
Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
Услуги на телефонни центрове (колцентрове)
Услуги по организиране на конгреси и търговски изложения
Услуги по организиране на конгреси и търговски изложения
Услуги по организиране на конгреси и търговски изложения
Услуги по организиране на конгреси и конференции
Услуги по организиране на търговски изложения и панаири
Спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
Услуги по събиране на парични вземания и на финансова информация
Услуги по събиране на парични вземания и на финансова информация
Услуги по събиране на финансова информация за кредитния статус и платежоспособността
Услуги по събиране на парични вземания и неуредени задължения
Услуги по опаковане и пакетиране
Услуги по опаковане и пакетиране
Услуги по опаковане и пакетиране
Други спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
Други спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
Стенографски услуги
Спомагателни услуги, предоставяни чрез телефон
Други разнообразни спомагателни услуги за стопанската дейност, н.д.
УСЛУГИ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Услуги на държавното управление
Услуги на държавното управление с общ, икономически и социален характер
Услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище
Услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно равнище
Услуги на законодателната и изпълнителната власт
Услуги по управление на финансите, бюджета и данъците
Услуги по общоикономическо и социално планиране и статистически услуги
Услуги на държавното управление в областта на фундаменталните изследвания
Други услуги по общо функционално управление на държавата на централно и местно
равнище
Спомагателни услуги за държавното управление
Общи услуги за служителите на държавните органи и служби
Други спомагателни услуги за държавното управление
Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването, образованието и други
социални дейности
Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването, образованието и други
социални дейности
Услуги на държавното управление в областта на образованието
Услуги на държавното управление в областта на здравеопазването
Услуги на държавното управление в областта на жилищната и градоустройствената политика
Услуги на държавното управление в областта на отдиха, културата, спорта и религията
Услуги на държавното управление в областта на стопанската дейност
Услуги на държавното управление в областта на стопанската дейност
Услуги на държавното управление за развитие на селското, горското и рибното стопанство
Услуги на държавното управление за развитие на енергетиката
Услуги на държавното управление за развитие на добива, производството и строителството
Услуги на държавното управление за развитие на транспорта и далекосъобщенията
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Услуги на държавното управление за развитие на търговията, хотелиeрството и ресторантьорството
Услуги на държавното управление за развитие на туризма
Услуги по управление на многоцелеви проекти за развитие
Услуги от общ характер за развитие на стопанската дейност
Услуги на държавното управление за обществото като цяло
Услуги в областта на външните работи
Услуги в областта на външните работи
Услуги в областта на външните работи, дипломатически и консулски услуги в чужбина
Услуги, свързани с външноикономическа помощ
Услуги, свързани с външна военна помощ
Услуги в областта на отбраната
Услуги в областта на отбраната
Услуги в областта на въоръжените сили
Услуги в областта на гражданската защита
Услуги в областта на правосъдието
Услуги в областта на правосъдието
Услуги, свързани със съдебната дейност
Услуги, свързани със задържане и превъзпитание на криминално проявени лица
Услуги в областта на обществения ред и сигурност
Услуги в областта на обществения ред и сигурност
Услуги на полицията
Други услуги по защита на националната сигурност и опазване на обществения ред
Услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
Услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
Услуги, свързани с гасене на пожари и тяхното предотвратяване
Други услуги по пожарна безопасност и защита при бедствия
Услуги по държавно обществено осигуряване
Услуги по държавно обществено осигуряване
Услуги по държавно обществено осигуряване
Услуги по държавно обществено осигуряване поради временна намалена работоспособност,
майчинство или временна неработоспособност
Услуги по държавно обществено осигуряване, свързано с държавни пенсионни програми
(поради старост, инвалидност и смърт)
Услуги по държавно обществено осигуряване поради безработица, вкл. по управление на
фонда и обезщетенията
Услуги по държавно обществено осигуряване, свързано със семейни и детски надбавки и
облекчения
ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
Образователни услуги
Предучилищно образование
Предучилищно образование
Услуги на предучилищното образование
Услуги на предучилищното образование
Начално образование (първи етап на основното образование)
Начално образование (първи етап на основното образование)
Услуги на началното образование
Онлайн услуги на началното образование
Други услуги на началното образование
Прогимназиално (втори етап на основното образование) и средно образование
Прогимназиално и средно общо образование
Услуги на прогимназиалното общо образование
Онлайн услуги на прогимназиалното общо образование
Други услуги на прогимназиалното общо образование
Услуги на средното общо образование
Онлайн услуги на средното общо образование
Други услуги на средното общо образование
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Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
Услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
Онлайн услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
Други услуги на прогимназиалното професионално образование и обучение
Услуги на средното професионално образование и обучение
Онлайн услуги на средното професионално образование и обучение
Други услуги на средното професионално образование и обучение
Образование след завършено средно образование
Професионално обучение след средно образование, но не висше
Услуги на професионалното обучение и друго образование след средно образование, но
не висше
Онлайн услуги на общото образование след средно образование, но не висше
Други услуги на общото образование след средно образование, но не висше
Онлайн услуги на професионалното обучение след средно образование, но не висше
Други услуги на професионалното обучение след средно образование, но не висше
Висше образование
Услуги на висшето образование по краткосрочни програми
Онлайн услуги на висшето образование по краткосрочни програми
Други услуги на висшето образование по краткосрочни програми
Услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“ и „бакалавър“
Онлайн услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“ и „бакалавър“
Други услуги на висшето образование на образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“ и „бакалавър“
Услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
Онлайн услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
Други услуги на висшето образование на образователно-квалификационна степен „магистър“   
Услуги на висшето образование на образователна и научна степен „доктор“
Онлайн услуги на висшето образование на образователна и научна степен „доктор“
Други услуги на висшето образование на образователна и научна степен „доктор“
Други образователни услуги
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
Неформално обучение в областта на спорта и активния отдих
Услуги на школи, клубове, треньори и учители в областта на спорта и активния отдих
Неформално обучение в областта на културата
Неформално обучение в областта на културата
Услуги на танцови школи и учители по танци
Услуги на музикални школи и учители по музика
Услуги на художествени школи и учители в областта на изящните изкуства
Друго неформално обучение в областта на културата
Обучение на водачи на превозни средства
Обучение на водачи на превозни средства
Услуги на школи и училища за обучение на водачи на автомобили
Услуги на школи и училища за летателно обучение и обучение по корабоводене
Други образователни услуги, н.д.
Други образователни услуги, н.д.
Услуги на школи и училища за езиково обучение
Услуги на центрове за обучение по информационни технологии
Услуги по професионално обучение, н.д.
Курсове за подпомагане на „образованието и обучението в дома“
Други разнообразни образователни услуги, н.д.
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Спомагателни услуги за образованието
Спомагателни услуги за образованието
Спомагателни услуги за образованието
Спомагателни услуги за образованието
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Услуги по хуманно здравеопазване
Услуги на болници
Услуги на болници
Услуги на болници
Болнични хирургически услуги
Болнични акушеро-гинекологични услуги
Болнични рехабилитационни услуги
Болнични психиатрични услуги
Други болнични услуги, предоставяни от лекари
Други болнични услуги
Извънболнични лекарски услуги
Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
Медицински услуги, предоставяни от общопрактикуващи лекари
Медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
Медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
Услуги по анализ и тълкуване на образни изследвания (образна диагностика)
Други медицински услуги, предоставяни от лекари специалисти
Медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
Медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
Ортодонтски услуги
Други медицински услуги, предоставяни от лекари по дентална медицина
Други услуги по хуманно здравеопазване
Други услуги по хуманно здравеопазване
Други услуги по хуманно здравеопазване
Услуги, свързани с бременността
Услуги, свързани със сестрински грижи
Услуги по физиотерапия и ерготерапия
Услуги на спешния медицински транспорт
Услуги на медицински лаборатории
Услуги на банки за кръв, сперма и органи за трансплантация
Услуги по образни изследвания, без тълкуване на резултатите
Услуги, свързани с психичното здраве
Други услуги по хуманно здравеопазване, н.д.
Услуги по медико-социални грижи с настаняване
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
Услуги на стационарни заведения със здравни грижи
Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни
и зависими от наркотици
Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни
и зависими от наркотици
Услуги по социални грижи с настаняване за лица с умствена изостаналост, психичноболни
и зависими от наркотици
Стационарна грижа за деца с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от наркотици
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Стационарна грижа за възрастни с умствена изостаналост, психичноболни и зависими от
наркотици
Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
Услуги по социални грижи с настаняване за възрастни лица и хора с физически увреждания
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за стари хора
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за деца и младежи с физически увреждания
Социална подкрепа, предоставяна чрез домове за възрастни с физически увреждания
Други услуги по социални грижи с настаняване
Други услуги по социални грижи с настаняване
Други услуги по социални грижи с настаняване
Други социални услуги с настаняване за деца и младежи
Социални услуги с настаняване за жени, претърпели насилие
Други социални услуги с настаняване за възрастни
Социална работа и услуги, без настаняване
Социални услуги без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
Социални услуги без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
Социални услуги без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж)
за стари хора
Услуги на дневни центрове за стари хора
Услуги по професионална рехабилитация за хора с увреждания
Услуги, свързани с подпомагане и обслужване по домовете (домашен социален патронаж)
за хора с увреждания
Услуги на дневни центрове за възрастни с увреждания
Друга социална работа и услуги, без настаняване
Услуги по дневни грижи за малки деца
Услуги по дневни грижи за малки деца
Услуги на детски ясли и подобни заведения, без услугите на дневни центрове за деца с
увреждания
Услуги на дневни центрове за деца и младежи с увреждания
Услуги по гледане на деца
Други социални услуги без настаняване, н.д.
Други социални услуги без настаняване, н.д.
Услуги по ориентиране и консултиране н.д., насочени към децата
Услуги по социално подпомагане без настаняване
Услуги по професионална реадаптация за безработни лица
Други разнообразни социални услуги без настаняване, н.д.
УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЯТА
Услуги на артистичната и творческата дейност
Услуги на артистичната и творческата дейност
Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или
театрални трупи, групи и други
Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или
театрални трупи, групи и други
Услуги, предоставяни от артисти изпълнители, оркестри, хорове и ансамбли, циркови или
театрални трупи, групи и други
Спомагателни услуги, свързани с изпълнителското изкуство
Спомагателни услуги, свързани с изпълнителското изкуство
Услуги по създаване и представяне на музикални и сценични произведения на живо
Услуги по продуциране и организиране на музикални и сценични произведения на живо
Други спомагателни услуги, свързани с изпълнителското изкуство
Услуги на творческата дейност в областта на литературата и изкуствата
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Услуги на творческата дейност в областта на литературата и изкуствата
Услуги, предоставяни от писатели, скулптори, композитори и други индивидуални творци,
без артисти изпълнители
Произведения на изкуството на писатели, композитори и други индивидуални творци, без
артисти изпълнители, художници и скулптори
Произведения на изкуството на художници и скулптори
Услуги по експлоатация на зали за представления
Услуги по експлоатация на зали за представления
Услуги по експлоатация на зали за представления
Други услуги в областта на културата
Други услуги в областта на културата
Услуги на библиотеки и архиви
Услуги на библиотеки и архиви
Услуги на библиотеки
Услуги на архиви
Услуги на музеи
Услуги по управление на музеи
Услуги по управление на музеи
Музейни сбирки и колекции
Музейни сбирки и колекции
Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
Услуги по опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места
Услуги на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
Услуги на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати
Услуги на ботанически и зоологически градини
Услуги на природни паркове и резервати и опазване на биоразнообразието
Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
Услуги, свързани с организиране на хазартни игри
Услуги, свързани с организиране на игри на игрални маси в казино
Услуги по експлоатация на игрални автомати
Услуги, свързани с организиране и провеждане на лотарийни, числови и числово-лотарийни
игри „Бинго“ и „Кено“
Услуги, свързани с организиране на хазартни игри в онлайн режим
Други услуги, свързани с организиране на хазартни игри
Услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития
Услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни състезания или случайни събития в онлайн режим
Други услуги, свързани с организиране на игри със залагания върху резултати от спортни
състезания или случайни събития
Услуги в областта на спорта и услуги, свързани с развлечения и отдих
Услуги в областта на спорта
Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Услуги по експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Услуги на спортни клубове
Услуги на спортни клубове
Услуги на спортни клубове
Услуги на фитнес центрове и зали
Услуги на фитнес центрове и зали
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Услуги на фитнес центрове и зали
Други услуги в областта на спорта
Други услуги в областта на спорта
Услуги, свързани с организиране и промоциране на спортни прояви
Услуги на индивидуални спортисти, работещи за собствена сметка
Спомагателни услуги в областта на спорта
Други услуги в областта на спорта, н.д.
Услуги, свързани с развлечения и отдих
Услуги на увеселителни и тематични паркове
Услуги на увеселителни и тематични паркове
Услуги на увеселителни и тематични паркове
Други услуги, свързани с развлечения и отдих
Други услуги, свързани с отдих, н.д.
Услуги на паркове за отдих и експлоатация на плажове
Разнообразни услуги, свързани с отдиха, н.д.
Други услуги, свързани с развлечения, н.д.
Услуги по организиране и провеждане на светлинни и звукови шоупрограми, представления с фойерверки
Услуги по експлоатация на развлекателни игрални автомати
Услуги, свързани с развлечения, н.д.
ДРУГИ УСЛУГИ
Услуги на организации с нестопанска цел
Услуги на бизнес организации, организации на работодатели и професионални организации
Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
Услуги на бизнес организации и организации на работодатели
Услуги на професионални организации
Услуги на професионални организации
Услуги на професионални организации
Услуги на синдикални организации
Услуги на синдикални организации
Услуги на синдикални организации
Услуги на синдикални организации
Услуги на други организации с нестопанска цел
Услуги на религиозни организации
Услуги на религиозни организации
Услуги на религиозни организации
Услуги на политически организации
Услуги на политически организации
Услуги на политически организации
Услуги на други организации с нестопанска цел, н.д.
Услуги (без отпускане на безвъзмездна помощ) на други организации с нестопанска цел, н.д.
Услуги на организации, защитаващи човешките права
Услуги на организации за защита на околната среда
Услуги по защита и подпомагане на специални групи
Услуги на сдружения и фондации за развитие на обществото
Услуги на младежки асоциации
Услуги на асоциации, занимаващи се с културна и развлекателна дейност
Услуги на други сдружения и фондации за развитие на обществото
Други услуги на други организации с нестопанска цел, н.д.
Услуги по отпускане на безвъзмездна помощ от организации с нестопанска цел
Услуги по отпускане на безвъзмездна помощ от организации с нестопанска цел
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95
95.1
95.11
95.11.1
95.11.10
95.12
95.12.1
95.12.10
95.2
95.21
95.21.1
95.21.10
95.22
95.22.1
95.22.10
95.23
95.23.1
95.23.10
95.24
95.24.1
95.24.10
95.25
95.25.1
95.25.11
95.25.12
95.29
95.29.1
95.29.11
95.29.12
95.29.13
95.29.14
95.29.19
96
96.0
96.01
96.01.1
96.01.11
96.01.12
96.01.13
96.01.14
96.01.15
96.01.19
96.02
96.02.1
96.02.11
96.02.12
96.02.13
96.02.14
96.02.19
96.02.2
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ВЕСТНИК
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2
Услуги по ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
Услуги по ремонт на компютърна и комуникационна техника
Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Услуги по ремонт на компютри и периферни устройства за тях
Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
Услуги по ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения
Услуги по ремонт на лични и домакински вещи
Услуги по ремонт на битова електроника
Услуги по ремонт на битова електроника
Услуги по ремонт на битова електроника
Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
Услуги по ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината
Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
Услуги по поправка на обувки и кожени изделия
Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
Услуги по ремонт на мебели и предмети за обзавеждане
Услуги по ремонт на часовници и бижута
Услуги по ремонт на часовници и бижута
Услуги по ремонт на часовници
Услуги по поправка на бижута
Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи
Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи
Услуги по поправка и корекция на облекло и текстилни изделия за домакинството
Услуги по ремонт на велосипеди
Услуги по ремонт и поддържане на музикални инструменти, без органи и старинни музикални инструменти
Услуги по ремонт и поправка на спортни стоки и текстилни изделия за къмпинг, без
спортни оръжия
Услуги по ремонт на други лични и домакински вещи, н.д.
Други персонални услуги
Други персонални услуги
Услуги по пране и химическо чистене
Услуги по пране и химическо чистене
Услуги по пране с монетни машини на самообслужване
Услуги по химическо чистене, вкл. почистване на кожени изделия
Услуги по гладене
Услуги по боядисване
Услуги по домовете за почистване на текстилни изделия и облекло
Други услуги по пране и почистване на текстил
Фризьорски и козметични услуги
Фризьорски и козметични услуги
Дамски фризьорски услуги
Мъжки бръснаро-фризьорски услуги
Козметични услуги, маникюр и педикюр
Фризьорски и козметични услуги, маникюр и педикюр по домовете
Други козметични услуги
Необработени човешки коси
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1
96.02.20
96.03
96.03.1
96.03.11
96.03.12
96.04
96.04.1
96.04.10
96.09
96.09.1
96.09.11
96.09.12
96.09.13
96.09.19

2
Необработени човешки коси
Услуги на гробищни паркове и крематориуми
Услуги на гробищни паркове и крематориуми
Услуги на гробищни паркове и погребални агенции, услуги по кремация и урнополагане
Траурнообредни услуги
Услуги по поддържане на добро физическо състояние
Услуги по поддържане на добро физическо състояние
Услуги по поддържане на добро физическо състояние
Други персонални услуги, н.д.
Други персонални услуги, н.д.
Услуги, свързани с грижи за домашни любимци
Услуги по осигуряване на компаньонки
Услуги на монетни машини, н.д.
Други разнообразни услуги, н.д.
УСЛУГИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ СТОКИ
T
И УСЛУГИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВА ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
97
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.0
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00.1
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
97.00.11
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за гледане на деца
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за подпомагане на стари
97.00.12
хора, без здравни грижи
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за подпомагане на въз97.00.13
растни с физически увреждания, без здравни грижи
Услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал за оказване на помощ
97.00.14
при ежедневното поддържане на домакинството
97.00.19
Други услуги на домакинства като работодатели на домашен персонал
98
Недиференцирани стоки и услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.1
Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.10
Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.10.1
Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.10.10
Недиференцирани стоки, произведени от домакинства за собствено потребление
98.2
Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20
Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20.1
Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
98.20.10
Недиференцирани услуги, произведени от домакинства за собствено потребление
U
УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
99
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.0
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00.1
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
99.00.10
Услуги, предоставяни от екстериториални организации и служби
ІI. Съгласно Регламент (ЕС) № 1209/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова
статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 3696/93 на Съвета Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД – 2015) по
т. І влиза в сила от 1 януари 2015 г.
III. Заповедта отменя Заповед № РД-07-323 от 4.12.2007 г. на председателя на НСИ за утвърждаване на К ласификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД – 2008) по т. I
(ДВ, бр. 109 от 2007 г.).

8738

Председател:
С. Цветарски
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-4
от 27 ноември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ одобрявам
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за линеен обект: „Отклонение от съществуващ
разпределителен газопровод за захранване на цех
за горещо поцинковане на метални конструкции
в УПИ IV-011411, местност Капсида, по КВС на
гр. Куклен, община Куклен“, попадащ на териториите на две общини: „Родопи“ и Куклен, област
Пловдив, с трасе, нанесено с червена непрекъсната
линия на чертежите.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Р. Петков
8680
ЗАПОВЕД № РД-20-144
от 5 декември 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 76 ЗГ одобрявам
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за обект: „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“, разположен на териториите на
две общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив,
в обхвата на община Пловдив – от края на регулацията на населеното място по плановете на СИЗ
І и ІІ част и кв. Тодор Каблешков до землищната
граница с община „Марица“, и в обхвата на община „Марица“ – от землищната граница с община
Пловдив до транспортен възел „Царацово“ – път
ІІІ-805“, с обхват на трасе, нанесено с виолетов
цвят на чертежите.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Р. Петков
8679
40. – Нов български университет, София, обявява конкурси за доценти в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (управление на проекти) – един;
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за Земята
(системи и устройства за опазване на околната среда,
дизастрология) – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
офис 215, тел. 8110235, 8110215.
8617
60. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за
доценти в област на висше образование: 7. Здраве-
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опазване и спорт, по професионално направление
7.4. Обществено здраве и научна специалност
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата
по превантивна медицина – сектор „Кинезитерапия“; 3. Социални, стопански и правни науки, по
професионално направление 3.6. Право и научна
специалност „Административно право“ – един,
за Катедрата по медицинска етика и право, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи: 1527
София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5,
тел./факс+359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).
8616
60. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за: професор
в професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (Стратегическо управление)“ за нуждите на катедра „Управление и администрация“;
главни асистенти в професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Управление на иновациите в
строителството) – един, за нуждите на катедра
„Икономика и управление на строителството“;
в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
на търговията (Конкурентоспособност на търговския бизнес)“ – един, за нуждите на катедра
„Икономика и управление на търговията“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503,
тел.: 052/830-813.
8653
93. – Институтът по металознание, съоръжения
и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по
хидро- и аеродинамика при БАН – София, обявява
конкурс за професор в област 5. „Технически науки“, професионално направление 5.6. „Материали и
материалознание“ по научна специалност 02.01.08.
„Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ за нуждите на научна
секция 5 „Технологии и системи за защита“ към
ИМСТЦХА – БАН – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход 67, отдел „Организация и управление на
човешките ресурси“, тел. 46 26 228.
8667
1. – Институтът по обща и неорганична химия
при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически
науки (Химична кинетика и катализ) със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за нуждите на лаборатория „Повърхности на дисперсни материали“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
стая 302, тел. 02/872-48-01.
8696
910. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс
за академичната длъжност „доцент“ в област на
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“
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в професионално направление 7.1. „Медицина“ по нау чната специалност „Епидемиология“ – 03.01.29, за нуждите на отдел „Епидемиология и надзор на заразните болести“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504,
бул. Янко Сакъзов 26, тел. за справки: 02/8468307;
02/8432175.
8666

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
32. – Управителният съвет на сдружение
„Институт за дясна политика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно протоколно
решение на УС от 1.12.2014 г. свиква общо събрание на сдружението на 5.02.2015 г. в 18 ч. в
София, ул. Иван Вазов 29А, вх. А, ет. 2, ап. 2,
при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на ОС и членове на УС; 2. приемане на
нови членове на ОС; 3. избор на нов управителен
орган; 4. промени в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите или
представените членове.
8640
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Юнак – Аспарухово“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.02.2015 г. в 14 ч. във
Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38, храм „Св. Цар
Борис“, при следния дневен ред: 1. преобразуване
на сдружението в сдружение за осъществяване
на общественополезна дейност; 2. промяна на
наименованието, цел, средства, дейност и предмет,
начина на свикване и кворума и мнозинството
на общото събрание на сдружението, мандата,
кворума и мнозинството и реда за избиране
на нови членове на управителен съвет и реда
за свикването им; 3. изменение на устава на
сдружението; 4. други във връзка с промяна на
устава. Поканват се всички членове или техните
пълномощници да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8656
1. – Управителният съвет на сдружение „Баскетболен клуб Спартак – Плевен“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 31.01.2015 г. в 10 ч. в
Плевен, ул. Освобождение 7, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад на УС за
периода 2013 – 2014 г.; 2. разглеждане молбата за
напускане на сдружението на Цветан Методиев
Антов и освобождаването му като председател;
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3. разглеждане на други молби за напускане от
сдружението; 4. приемане на нови членове в
сдружението; 5. избор на нов председател и нови
членове на управителния съвет; 6. приемане и
подписване на промени в устава.
8894
1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен
клуб Партизан 1946“, с. Ярджиловци, община
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 23.01.2015 г. в 10 ч.
в с. Ярджиловци, община Перник, в сградата на
кметство с. Ярджиловци, при следния дневен ред:
1. разглеждане и приемане на отчета за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. разглеждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2015 г.;
3. разглеждане молбата на Светослав Вергилов
Станимиров, Теофил Миленов Богданов, Валенин
Цветков Асенов, Илиян Здравков Божичков, Емил
Искренов Владимиров и Венцислав Карамфилов
Захариев за приемането им като нови членове на
сдружението; 4. разглеждане молбата на Данчо
Асенов Данаилов, Захари Лозанов Костадинов,
Костадин Тодоров Янев, Стоян Тодоров Евгениев,
Антон Василев Стаматис, Станимир Грозданов
Зарев, Серги Борисов Димов, Григор Стоянов
Христов, Явор Каменов Цанков, Петър Найденов
Анестиев, Людмил Сергиев Евгениев, Детелин
Асенов Данаилов, Пламен Тодоров Янев за освобождаването им като членове на сдружението;
5. избор на членове на управителния съвет на
сдружението, като мандатът на членовете, които
се избират, е за срок 5 г.; 6. избор на председател
на управителния съвет на сдружението, който да
управлява и представлява клуба пред трети лица
за срок 5 г.; 7. избор на членове на контролния
съвет на сдружението, като мандатът на членовете, които се избират, е за срок 5 г.; 8. избор на
председател на контролния съвет на сдружението,
който да управлява и представлява клуба пред
трети лица за срок 5 г.; 9. разглеждане въпроса
за извършване промяна в начина на свикване на
общо събрание на сдружението чрез отправяне
на индивидуални писмени покани за свикване на
общото събрание до всеки член на сдружението и
да отпадне свикването чрез „Държавен вестник“;
10. разни. Писмените материали по дневния ред
на заседанието са на разположение на членовете
на сдружението всеки работен ден от 9 до 18 ч.
до датата на общото събрание на адреса на
сдружението в с. Ярджиловци, община Перник.
8700
Поправка. В обявление № 8529 на Института
по биофизика и биомедицинско инженерство
при БАН – София, за обявяване на конкурс за
доцент (ДВ, бр. 101 от   2 014 г., стр. 77) текстът
„4.1. Биологически науки“ да се чете „4.3. Биологически науки“.
8734
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