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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
ОТ 14 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за обхвата
и методологията за извършване на оценка на
въздействието.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Минис
терския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г. и бр. 2, 8 и 49 от 2016 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 5 след думите „Модерниза
ция на администрацията“ се поставя точка и
текстът докрая се заличава.
2. В чл. 15, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. следи за провеждането на обществени
консултации на публикуваните на интернет
страниците на вносителите и на Портала за
обществени консултации проекти на актове
от компетентността на Министерския съвет
и изразява становища за резултатите от тях.“
3. Член 23 се отменя.
4. В глава трета наименованието на раздел I
се изменя така:
„Раздел І
Законодателна и оперативна програма на
Министерския съвет“.
5. В чл. 30:
а) в ал. 1 след думите „от него“ се добавя
„шестмесечна“;
б) в ал. 4 се създават т. 4 и 5:
„4. извършената частична оценка на въз
действието;
5. становище от дирекция „Модернизация
на администрацията“ по частичната оценка
на въздействието.“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Законодателната програма се изгот
вя съгласно приложение № 1 въз основа на
предложенията по ал. 4 и на становището
на дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ относно актовете, които
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въвеждат мерки на национално ниво, необхо
дими за изпълнение и прилагане на актове на
Европейския съюз. Програмата се публикува
на Портала за обществени консултации заедно
с оценките по чл. 30б.“
6. Създават се нови чл. 30а – 30г:
„Чл. 30а. (1) Министерският съвет приема
подзаконови нормативни актове съгласно при
ета от него шестмесечна оперативна програма.
(2) Предложенията за включване на проект
на подзаконов нормативен акт в оперативната
програма се правят от членовете на Минис
терския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и
4 от Закона за администрацията отправят
своите предложения за включване на проект
на подзаконов нормативен акт в оперативната
програма чрез съответния заместник минис
тър-председател или министър, определен по
реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3.
(3) Предложението за включване на проект
на нормативен акт в оперативната програма
трябва да съдържа:
1. основните положения на предлаганата
уредба и последиците от прилагането є;
2. законовото основание за приемане на
акта;
3. сроковете за подготовката, съгласуването
и приемането на нормативния акт;
4. извършената частична предварителна
оценка на въздействието;
5. становище от дирекция „Модернизация
на администрацията“ по частичната предва
рителна оценка на въздействието.
(4) Предложенията се представят на главния
секретар на Министерския съвет за съставяне
на проекта на оперативна програма.
(5) Оперативната програма се изготвя съглас
но приложение № 1а и се публикува на Портала
за обществени консултации заедно с оценките по
чл. 30б.
Чл. 30б. (1) Вносителят изпраща по електро
нен път извършената частична предварителна
оценка на въздействието за съгласуване от
дирекция „Модернизация на администра
цията“ в срок до 30 дни преди началото на
шестмесечния период на действие на законода
телната, съответно на оперативната програма
на Министерския съвет.
(2) Дирекция „Модернизация на админи
страцията“ в срок 14 дни от получаването
съгласува по електронен път оценката по
ал. 1, като следи за нейното качество и за
пълнота съгласно Наредбата за обхвата и
методологията за извършване на оценка на
въздействието (НОМИОВ) и се произнася
по преценката относно необходимостта от
извършване на цялостна оценка на въздейст
вието. Когато с проекта на нормативен акт
единствено се въвеждат мерки на национално
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ниво, необходими за изпълнение и прилагане
на актове на Европейския съюз, срокът за
съгласуване е 7 дни.
(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция
„Модернизация на администрацията“ изготвя
становище, в което:
1. съгласува без препоръки частичната
оценка на въздействието;
2. съгласува частичната оценка на въз
действието, като:
а) отправя препоръки за допълване, подо
бряване на нейното качество, и/или
б) отправя препоръка за извършването на
цялостна оценка на въздействието.
(4) След съгласуването вносителят съ
образява частичната оценка със становището
по ал. 3, т. 2 и предлага включването на про
екта на нормативен акт в законодателната,
съответно в оперативната програма на Ми
нистерския съвет.
(5) Когато в срока по ал. 2 не е получено
становище на дирекция „Модернизация на
администрацията“, се счита, че частичната
оценка на въздействието е съгласувана без
препоръки.
Чл. 30в. (1) Вносителят изпраща по електро
нен път извършената цялостна предварителна
оценка на въздействието за съгласуване от
дирекция „Модернизация на администрация
та“ преди започването на междуведомствената
съгласувателна процедура по чл. 32 – 34.
(2) Дирекция „Модернизация на админи
страцията“ в срок 7 дни от получаването съ
гласува по електронен път оценката по ал. 1,
като следи за нейното качество и пълнота
съгласно НОМИОВ. Когато с проекта на нор
мативен акт единствено се въвеждат мерки на
национално ниво, необходими за изпълнение
и прилагане на актове на Европейския съюз,
вносителят може да посочи по-кратък срок за
съгласуване, но не по-малко от 3 дни.
(3) При съгласуването по ал. 2 дирекция
„Модернизация на администрацията“ изготвя
становище, в което:
1. съгласува без препоръки цялостната
оценка на въздействието;
2. не съгласува цялостната оценка на въз
действието, като отправя препоръки за допъл
ване, подобряване на нейното качество и/или
за съобразяване с изискванията на НОМИОВ.
(4) Дирекция „Модернизация на администра
цията“ може да не съгласува цялостната оценка
на въздействието два пъти, като повторното
съгласуване се извършва в сроковете по ал. 2.
(5) След съгласуване без препоръки или
след повторното съгласуване от дирекция
„Модернизация на администрацията“ вно
сителят започва съгласувателната процедура
по чл. 32 – 34.
Чл. 30г. (1) За проектите на нормативни ак
тове, които не са включени в законодателната
и в оперативната програма на Министерския
съвет, се прилагат чл. 30б и 30в.
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(2) В случаите по ал. 1 дирекция „Мо
дернизация на администрацията“ извършва
съгласуването на оценките в срок 7 дни от
получаването им. Когато с проекта на норма
тивен акт единствено се въвеждат мерки на
национално ниво, необходими за изпълнение
и прилагане на актове на Европейския съюз,
вносителят може да посочи по-кратък срок за
съгласуване, но не по-малко от 3 дни.“
7. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съгласуването по чл. 32, ал. 1, 3, 5 и
6 и чл. 33 се извършва в 14-дневен срок от
получаването на материалите в съответната
администрация – за проектите на нормативни
актове, а за останалите актове – в 10-дневен
срок.“
8. В чл. 35:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4, буква „а“ след думите „държав
ния бюджет“ се добавя „в текущата и/или в
следващите 3 години“;
бб) т. 8 се изменя така:
„8. частичната оценка на въздействието
на проекта на нормативен акт по чл. 30б или
цялостната оценка на въздействието на про
екта на нормативен акт по 30в, в случаите,
когато такава е извършена;“
вв) създава се нова т. 9:
„9. становищата от дирекция „Модерниза
ция на администрацията“ от съгласуването
на извършената оценка на въздействието;“
гг) досегашната т. 9 става т. 10;
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 след думите „ако бъде приет“ се
добавя „базирани на извършената частична,
съответно цялостна предварителна оценка на
въздействието“ и се поставя запетая;
бб) т. 7 се изменя така:
„7. дали са проведени обществени консул
тации по предложения акт, както и резулта
тите от тях;“
вв) създава се т. 8:
„8. причините, поради които се налага
срокът за обществени консултации да бъде
по-кратък от 30 дни, когато е приложимо;“
в) в ал. 3 думите „чл. 26, ал. 2“ се заменят
с „чл. 26, ал. 2 – 4“;
г) алинея 4 се изменя така:
„(4) Материалите по ал. 1, т. 2, 5, 6, 7, 8, 9
и 10 се представят и на електронен носител.“
9. В чл. 59:
а) в ал. 1 т. 4 се отменя;
б) алинеи 5 – 7 се отменят.
10. В чл. 72:
а) в т. 2 думите „и съгласува изготвени
те предварителни и последващи оценки на
въздействието на нормативните актове“ се
заличават;
б) създава се т. 9:
„9. отговаря за поддържането и развитието
на портала за консултативните съвети.“
11. Член 77б се изменя така:
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„Чл. 77б. (1) Дирекция „Модернизация на
администрацията“ подпомага правомощията
на Министерския съвет за осъществяване на
общото ръководство на държавната админи
страция, като:
1. предлага инициативи и мерки за оптими
зация, създаване, преобразуване и закриване
на административни структури;
2. изразява становища за вът решното
структуриране, функциите и числеността на
административните структури;
3. предлага инициативи и мерки за по
вишаване на публичността в дейността на
администрацията, за подобряване на достъпа
до обществена информация и за публикуване
на отворени данни;
4. предлага инициативи и мерки за на
маляване на административната тежест и
подобряване на процесите при предоставяне
на административни услуги;
5. съгласува мотивираните становища по
чл. 35, ал. 1, т. 7;
6. предлага инициативи и мерки за подо
бряване на административното обслужване
и координира внедряването на комплексното
административно обслужване;
7. предлага инициативи и мерки за въвеж
дане на системи за управление на качеството
в администрацията;
8. предлага инициативи и мерки, свързани
със статута на държавния служител, назна
чаването, освобож даването, длъжностите,
подбора, кариерното развитие, оценяването
и заплащането на служителите в държавната
администрация;
9. дава становища по прилагането на Закона
за държавния служител и на подзаконовите
актове към него;
10. осъществява управлението и координа
цията на студентските стажове в държавната
администрация;
11. участва в съгласуването на програмите
за обучение на Института по публична ад
министрация;
12. съгласува оценките на въздействието
по реда на чл. 30б и 30в;

№
по
ред

1.
2.
…
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13. изготвя годишен доклад за извършването
на оценка на въздействието;
14. участва в процеса по изработване на
законодателната и оперативната програма на
Министерския съвет;
15. осигурява методическа помощ на органи
те на изпълнителната власт и на администра
циите, които ги подпомагат при извършването
на предварителна оценка на въздействието.
(2) При изпълнението на функциите си
дирекция „Модернизация на администраци
ята“ изготвя експертни становища, анализи
и предложения, изработва проекти на норма
тивни актове и стратегически документи и
изследва добрите практики.
(3) Осъществяването на функциите по ал. 1
може да се подпомага от служители, заема
щи по трудово правоотношение длъжността
„сътрудник по управление на европейски
проекти и програми“.
(4) Дирекция „Модернизация на адми
нистрацията“ отговаря за поддържането на
порталите за обществени консултации, мобил
ност и за студентски стажове в държавната
администрация.
(5) Дирекция „Модернизация на админи
страцията“ изпълнява функциите на секрета
риат на Съвета за административната реформа
и публикува необходимата информация за
неговата дейност на Портала за консултатив
ните съвети.“
12. В чл. 85:
а) в ал. 1:
аа) след думите „на интернет страницата
на вносителя“ се добавя „и на Портала за
обществени консултации“;
бб) създава се изречение второ: „Публику
ването на проектите на нормативни актове се
извършва заедно с извършената предварителна
оценка на въздействието и становището по
чл. 30б, ал. 3, съответно по чл. 30в, ал. 3.“;
б) в ал. 2 думите „общественото обсъждане“
се заменят с „обществените консултации“.
13. Приложение № 1 към чл. 30а, ал. 2,
т. 6 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 30, ал. 6

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …
Наимено Вно
Включен в
Цели, ос
Необ
Изготвяне
Месец на Месец на
вание на сител
Плана за
новни по ходими на цялостна
изпра
внасяне в
законо
действие с
ложения и проме
оценка на
щане за Министер
проекта
мерките, про очаквани
ни в
въздейстпредвари ския съвет
изтичащи от
резултати
други
вието
телно съ
членството на
закони
(да/не)
гласуване
РБ в ЕС
МЕСЕЦ …
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …
Наимено Вно
Включен в
Цели, ос
Необ
Изготвяне
Месец на Месец на
вание на сител
Плана за
новни по ходими на цялостна
изпра
внасяне в
законо
действие с
ложения и проме
оценка на
щане за Министер
проекта
мерките, про очаквани
ни в
въздейстпредвари ския съвет
изтичащи от
резултати
други
вието
телно съ
членството на
закони
(да/не)
гласуване
РБ в ЕС
МЕСЕЦ …

1.
2.
…

“

14. Създава се приложение № 1а към чл. 30а, ал. 5:

№
по
ред

Наиме
нование
на нор
мативния
акт

„Приложение № 1а
към чл. 30а, ал. 5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
за периода …
ВноВключен в
Основни Законо
Изготвяне Месец на
сител
Плана за
положе
во ос
на цялостна
изпра
действие с
ния и
нование
оценка на
щане за
мерките, про очаквани за приевъздейпредва
изтичащи от
резулмане
ствието
рително
членството на
тати
(да/не)
съгласу
РБ в ЕС
ване
МЕСЕЦ …

Месец на
внасяне
в Министерския
съвет

1.
2.
…
МЕСЕЦ …
1.
2.
…

15. Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ се изменя така:

“

„Приложение № 2.1
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“

ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИН А НСОВА ОБОСНОВК А
ОТНОСНО: .....................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Първостепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проекта на акт .......................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети на
повече от един първостепенен разпоредител с бюджет, изписват се наименованията на всеки от тях.)
2. Второстепенен разпоредител с бюджет, чийто бюджет засяга проекта на акт ......................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджети или
сметки за средства от Европейския съюз на повече от един второстепенен разпоредител с бюджет, се
изписват наименованията на всеки от тях.)
3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях:
……………............................................................................................................................................................................
4. Финансово въздействие върху държавния бюджет .............................................................................................
(Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния бюджет от из
пълнението на проекта на акт.)
5. Правни въпроси и необходимост от промяна в други нормативни актове: ............................................
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква изменения и допълнения в други нормативни ак
тове, като те се изброяват и мотивират.)

С Т Р.
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Таблица № 1 „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от
проекта на акт, във връзка с т. 3“
(в хил. лв.)
Дейности, про Разходи за първата година Разходи за втората година Разходи за третата година
изтичащи от
проекта на акт
Бюджетни Средства от Бюджетни Средства от
Бюджетни
Средства от
средства
други източсредства
други източ
средства
други източници*
ници*
ници*
Дейност № 1
Дейност № 2
Дейност № 3
Дейност № …
Общо:
* Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.
Таблица № 2 „Изменения в стойностните и натуралните показатели по бюджета или бюджетите,
произтичащи от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4“
(в лв.)
Показатели

1

За
пред
ходната
отчетна
година
2

Уточ
нен
план

3

Произтичащи
изменения за
текущата
бюджетна
година
4

Произтичащи
изменения за
следваща
бюджетна
година – n
5

Произтичащи
изменения за
следваща
бюджетна
година – n+1
6

Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет
Приходи, помощи
и дарения
Данъчни приходи
Неданъчни при
ходи
Помощи и даре
ния
Разходи
Текущи разходи
от тях: за персо
нал
Капиталови раз
ходи
Максимален раз
мер на анга ж и
ментите за раз
ходи
Максимален раз
мер на новите
задъл жени я за
разходи
Щатни бройки
*Централна администрация/второстепенен разпоредител с бюджет
Приходи, помощи
и дарения
Данъчни приходи
Неданъчни при
ходи
Помощи и даре
ния
Разходи

Произтичащи
изменения за
следваща
бюджетна
година – n+2
7
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7

Текущи разходи
от тях: за персо
нал
Капиталови раз
ходи
Максимален раз
мер на анга ж и
ментите за раз
ходи
Максимален раз
мер на новите
задъл жени я за
разходи
Щатни бройки
* Забележка. Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с
прилагането на предложения проект на акт на базата на текущата бюджетна година по постоянни цени.

ПРЕДЛОЖИЛ/ПРЕДЛОЖИЛИ,
МИНИСТЪР/МИНИСТРИ:“.
16. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
а) на ред „Обща численост на Администра
цията на Министерския съвет“ числото „483“
се заменя с „477“;
б) ред „Отдел „Управление на проекти“
се заличава;
в) на ред „Обща администрация“ числото
„178“ се заменя със „179“;
г) на ред „А дминистративно и правно
обслужване и управление на собствеността“
числото „89“ се заменя с „90“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „196“ се заменя с „203“;
е) на ред „дирекция „Модернизация на ад
министрацията“ числото „11“ се заменя с „18“.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1, т. 1, 9 и 16 от преходните
и заключителните разпоредби, които влизат
в сила от 1 декември 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за обхвата и методологията за извършване
на оценка на въздействието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба определя обхвата и
методологията за извършване на оценка на
въздействието на нормативните актове от
компетентност та на Министерск и я съвет
(МС) съгласно изискванията на Закона за
нормативните актове (ЗНА).
Чл. 2. (1) Оценката на въздействието е
инструмент за повишаване на качеството

на нормативните актове чрез изследване на
социалните, икономическите, екологичните
и други ефекти от тяхното прилагане, вклю
чително върху малките и средните пред
приятия, неправителствените организации
и гражданите.
(2) Оценката на въздействието е предва
рителна и последваща.
Чл. 3. (1) Оценката на въздействието се
извършва при зачитане на принципите на
откритост, обоснованост, съгласуваност със
заинтересованите страни, пропорционалност,
ефикасност и ефективност.
(2) Оценката на въздействието гаранти
ра, че предлаганата нормативна промяна
съответства на целите на предложената или
реализираната промяна в регулирането на
обществените отношения.
Чл. 4. (1) Оценката на въздействието се
извършва въз основа на комплексен експертен
анализ и се основава на данни.
(2) Процесът по извършване на оценка
на въздействието включва провеждане на
консултации със заинтересованите страни в
предвидените в тази наредба случаи.
Чл. 5. Органите на изпълнителната власт
извършват:
1. предварителна оценка на въздействието
на проектите на нормативните актове, за
чието изработване са отговорни, по реда на
глава втора;
2. последваща оценка на въздействието за
проверка на резултатите от прилагането на
закони, кодекси и подзаконови нормативни
актове на МС, чието изпълнение е в тяхната
компетентност, по реда на глава трета.
Чл. 6. Държавните органи и бюджетните
организации по смисъла на Закона за пуб
личните финанси предоставят информация
или оказват съдействие съгласно чл. 23 ЗНА.

С Т Р.
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНК А НА ВЪЗ
ДЕЙСТВИЕТО

законодателната и в оперативната му програ
ма, когато са придружени от предварителна
оценка на въздействието.

Раздел I
Същност и етапи на извършване на предварителната оценка на въздействието

Раздел III
Извършване на частична предварителна
оценка на въздействието

Чл. 7. Предварителната оценка на въз
действието:
1. определя и описва проблем в обществе
ните отношения, който следва да бъде решен;
2. установява цели, които да бъдат по
стигнати;
3. формулира варианти на действие, водещи
до решаване на проблема;
4. оценява въздействията на тези варианти
и определя най-подходящия от тях.
Чл. 8. Предварителната оценка на въз
действието е частична и цялостна.
Чл. 9. Извършването на предварителната
оценка на въздействието включва следните
основни етапи:
1. планиране на извършването на оценката
на въздействие;
2. определяне на заинтересованите страни;
3. извършване на оценката на въздействието;
4. съгласуване на извършената оценка на
въздействието.

Чл. 14. Органът по чл. 10 извършва частич
на предварителна оценка на въздействието на
всеки проект на закон, кодекс или подзаконов
нормативен акт на МС, чийто съставител е.
Чл. 15. (1) Извършването на частична пред
варителна оценка на въздействието предшества
включването на съответния нормативен акт
в законодателната, съответно в оперативната,
програма на МС.
(2) Извършването на частична предвари
телна оценка на въздействието предшества
и изработването на проекти на нормативни
актове, които не са включени в законодател
ната и в оперативната програма на МС.
Чл. 16. Частичната предварителна оценка
на въздействието се извършва съгласно фор
муляра към приложение № 1 и има следното
минимално съдържание:
1. описание на проблема или на въпросите,
които биха обосновали действие от страна на
държавните органи;
2. целите на предложеното действие по
конкретен и измерим начин и когато е при
ложимо – времеви график за постигането им;
3. идентифицираните заинтересовани стра
ни, включително вида и категорията на засег
натите малки и средни предприятия;
4. идентифицираните възможни варианти за
действие, включвайки задължително вариант
„Без действие“;
5. описание на всички потенциални значи
телни икономически, социални и екологични
негативни въздействия (разходи) в резултат
от предприемане на действието, включително
върху всяка група от заинтересованите страни;
6. описание на всички значителни по
тенциални икономически, социални и еко
логични положителни въздействия (ползи)
в резултат от предприемане на действието,
включително върху всяка група от заинте
ресованите страни;
7. потенциални рискове от предприемане
на действието;
8. оценка дали административната тежест
за физическите и юридическите лица ще се
увеличи, или ще се намали, информация дали
се създават нови регулаторни режими и дали
се засягат съществуващи режими;
9. информация дали се създават нови ре
гистри;
10. въздействие върху микро-, малки и
средни предприятия (МСП);
11. преценка дали предложението ще изис
ква цялостна оценка на въздействието;

Раздел II
Планиране на предварителната оценка на
въздействието
Чл. 10. (1) Органът на изпълнителната
власт, отговорен за изработването на проект
на кодекс, закон или на подзаконов норма
тивен акт на МС, отговаря за извършването
на предварителната оценка на въздействието.
(2) Органът по ал. 1 планира извършването
на предварителните оценки на въздействието
по начин, който осигурява достатъчно време
и необходимата експертиза за извършването
на качествени оценки на въздействието, както
и за провеждането на ефективни консултации
в случаите, предвидени в тази наредба.
Чл. 11. Органът по чл. 10 предлага включ
ването на проектите на нормативни актове,
чийто съставител е той, в законодателната,
съответно в оперативната, програма на МС в
срокове, осигуряващи необходимото време за
извършването на предварителните цялостни
оценки на въздействието и за тяхното съгла
суване от администрацията на МС.
Чл. 12. Частичните оценки на въздейст
вието на проекти на нормативни актове се
публикуват заедно със законодателната, съот
ветно с оперативната, програма на Портала
за обществени консултации след приемането
им от МС.
Чл. 13. Министерският съвет разглежда
проекти на закони, кодекси и подзаконови
нормативни актове, които не са включени в
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12. обобщение на основни въпроси за про
веждане на консултации;
13. информация дали приемането на нор
мативния акт произтича от правото на Евро
пейския съюз, кратко описание на неговите
изисквания, включително информацията по
т. 8, 9 и 10, и дали е извършена оценка на
въздействието на ниво ЕС;
14. подпис на директор на дирекцията,
отговорна за изработването на проекта на
нормативния акт.
Чл. 17. Изводите и относимата информа
ция от извършената частична предварителна
оценка на въздействието се включват във
финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (УП на
МСНА).
Раздел IV
Извършване на ц ялостна предварителна
оценка на въздействието
Чл. 18. Органът по чл. 10 извършва цялост
на предварителна оценка на въздействието на
проекти на нормативни актове при:
1. изработване на проекти на нови закони
и кодекси;
2. изработване на проекти на норматив
ни актове, в чиято частична предварителна
оценка на въздействието това е предвидено;
3. препоръка за извършване на цялостна
предварителна оценка на въздействието от
администрацията на МС след съгласуването
по раздел VII;
4. преценка на съставителя на проекта на
нормативен акт, извън случаите по т. 2.
Чл. 19. При преценката от необходимостта
за извършване на цялостна предварителна
оценка на въздействие се вземат предвид и
се изследват най-малко:
1. възможни негативни въздействия върху
конку рентоспособност та, пазарните отно
шения, конкуренцията, иновациите и/или
потребителите;
2. възможни негативни въздействия върху
основните човешки права, върху отделни соци
ални групи или върху обществото като цяло;
3. възможни екологични въздействия на
национално ниво;
4. възможни икономически, социални и
екологични въздействия върху отделни реги
они на страната;
5. възможни разходи за засегнатите стра
ни и как те се разпределят по групи или по
сектори.
Чл. 20. Извършването на цялостна пред
варителна оценка на въздействието започва
при възникването на някое от основанията
по чл. 18.
Чл. 21. Извършването на цялостна пред
варителна оценка на въздействието включва
следните етапи:

ВЕСТНИК
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1. планиране на оценката и съставяне на
екип за нейното извършване;
2. определяне на заинтересованите страни
и провеждане на консултации;
3. събиране и анализ на относимите данни;
4. извършване на оценката, изготвяне на
доклад с оценката и резюме на доклада;
5. представяне на проект на доклада с
оценката на въздействието заедно с резюмето
в администрацията на МС за съгласуване;
6. финализиране на доклада с оглед на
евентуални препоръки от администрацията
на МС за повишаване качеството на оценката
на въздействието.
Ч л. 22. (1) Ц я лост ната п редвари телна
оценка на въздействието се състои от доклад
и резюме. Резюмето е отделен документ и се
изготвя съгласно приложение № 2.
(2) Докладът на цялостната предварителна
оценка на въздействието съдържа най-малко:
1. описание на проблема или въпросите,
които се уреждат с проекта на нормативен акт;
2. посочване на заинтересованите страни;
3. посочване на целите, които се поставят
при регулирането на обществените отношения
с проекта на нормативен акт, по конкретен
и измерим начин, с времеви график за пос
тигането им;
4. изброяване и описание на възможните
варианти за постигане на заложените цели,
както и описание на варианта „Без действие“;
5. количествено и качествено измерение
на всички значителни икономически и/или
социални, и/или екологични въздействия наймалко за следващите три години, водещи до
разходи, включително директни, за заинтере
сованите страни, за отделни икономически и
социални сектори и/или групи предприятия –
за една година, в левове и/или в други мерни
единици, позволяващи съпоставяне за всеки
вариант по т. 4;
6. количествено и качествено измерение
на всички значителни икономически и/или
социални, и/или екологични въздействия наймалко за следващите три години, водещи до
ползи, включително директни, за заинтере
сованите страни, за отделни икономически
и социални сектори и/или групи предприя
тия – за една година, в левове и/или в други
мерни единици, позволяващи съпоставяне за
всеки от вариантите по т. 4;
7. промяната на административната тежест
по отношение на заинтересованите страни
за всеки от вариантите по т. 4, включител
но в случай на нови регулаторни режими и
регистри;
8. описание на негативните (разходите)
и положителните (ползите) въздействия за
всяка от заинтересованите страни, за всеки
от вариантите по т. 4;
9. сравнение на вариантите въз основа на
изчисленията и данните по т. 5 – 8;
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10. обобщение на резултатите от проведе
ните консултации по раздел V, включително
на основните въпроси, приетите предложения
и обосновка за неприетите становища и пред
ложения на заинтересованите страни;
11. препоръчителен вариант и обосновка
към него въз основа на сравнението на ва
риантите;
12. препоръчителен срок за извършване на
последваща оценка на въздействието;
13. подпис на директора на дирекцията,
отговорна за изработването на проекта на
нормативния акт.
(3) Всяка цялостна предварителна оценка
на въздействието изследва вариантите за по
тенциални въздействия върху МСП.
Чл. 23. Изводите и относимата информа
ция от извършената цялостна предварителна
оценка на въздействието се включват във
финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4
от УП на МСНА.
Раздел V
Консултации при извършване на цялостна
предварителна оценка на въздействието
Чл. 24. (1) Провеждането на консултации
със заинтересованите страни е задъл ж и
телна част от извършването на цялостна
предварителна оценка на въздействието и
предшества обществените консултации по
реда на чл. 26 ЗНА.
(2) Консултациите могат да се провеждат
чрез:
1. Портала за обществени консултации;
2. интернет страниците на съответните
институции;
3. заседания на консултативни органи;
4. срещи със заинтересованите страни;
5. фокус групи;
6. изследване на общественото мнение;
7. интервюта;
8. други подходящи форми съгласно специ
фиката на проекта на нормативен акт.
(3) Резултатите от проведените консулта
ции се включват в справка за приетите пред
ложения заедно с обосновка за неприетите
предложения.
Чл. 25. Планирането на консултациите,
у т върж даването на ин дикат ивен г рафик,
определянето на заинтересованите страни
и изборът на начините на провеждането им
се определят в началото на извършването на
цялостна оценка на въздействието.
Чл. 26. При провеждането на консулта
ции по реда на тази глава чрез Портала за
обществени консултации и интернет страни
ците на съответните институции се изготвя
консултационен документ съгласно образеца
в приложение № 3, който има следното ми
нимално съдържание:
1. основна информация за консултацията;
2. въведение;
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3. цели на консултацията;
4. консултационен процес;
5. относими док у менти и нормативни
актове;
6. описание на предложението;
7. въпроси за обсъждане;
8. документи, съпътстващи консултацията.
Чл. 27. Консултациите предшестват из
готвянето на проекта на нормативен акт и
приключват най-късно на етапа на оценка и
сравнение на вариантите по чл. 22, ал. 2, т. 9.
Консултациите не заместват обществените
консултации по реда на чл. 26 ЗНА.
Раздел VI
Методи за извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието
Чл. 28. (1) При извършването на цялостна
предварителна оценка на въздействието се
използват самостоятелно или заедно някои
от следните методи:
1. анализ на разходите и ползите, който
показва общия баланс на положителните и
отрицателните последици (включително върху
заинтересованите страни), които е вероятно
да възникнат в определен период от време
вследствие прилагането на нормативен акт
или на част от него;
2. мултикритериен анализ, който едно
временно оценява възможните варианти за
действие съобразно различни по вид критерии;
3. анализ на ефективността, при който се
сравняват разходите при различни варианти
за действия, които постигат еднакви цели;
4. модел на стандартните разходи, който
оценява административните разходи на ико
номическите субекти, породени от норма
тивно установените задължения периодично
да предоставят информация на държавните
органи за тяхната дейност;
5. други методи.
(2) Изборът на един или повече методи се
мотивира в оценката.
Чл. 29. (1) При всяка цялостна предвари
телна оценка на въздействието се извършва
и оценка на въздействието върху МСП, която
се базира на:
1. резултатите от целенасочени консулта
ции със заинтересованите малки и средни
предприятия и/или с техни представителни
организации;
2. броя и категорията на предприятията,
които ще бъдат пряко или косвено засегнати
от нормативния акт;
3. описание на разходите и ползите от
прилагането на нормативния акт за пред
приятията – по категории малки и средни
предприятия, а където е подходящо – и по
основно засегната икономическа дейност;
4. доказателства за необходимост та от
включване на малки и средни предприятия
в обхвата на нормативния акт;
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5. предложения за намаляване на негативни
те въздействия върху предприятията от всяка
категория – като цялостното им изключване
от обхвата на нормативния акт, временното им
изключване от обхвата на нормативния акт,
изключването само на някоя от категориите
предприятия от обхвата на нормативния акт,
намаление на такси и др.
(2) Резултатите от оценката на въздейст
вието върху малките и средните предприятия
се включват в изчисленията по чл. 22, ал. 2,
т. 5 – 7.
Чл. 30. Оценката на въздействието върху
МСП е неделима част от цялостната предва
рителна оценка на въздействие освен в слу
чаите, когато не се регулират икономически
дейности и проектът на нормативен акт няма
ефект върху предприятията, конкурентоспо
собността, иновациите и потребителите.
Раздел VII
Съгласуване на предварителните оценки на
въздействието
Чл. 31. (1) А дминистрацията на МС съ
гласува извършените частични и цялостни
п ред вари т ел н и оцен к и на въ здейс т вие т о
по р еда с ъ о т ве т но на ч л. 3 0 б и 3 0 в о т
УП на МСНА.
(2) Съгласуването на частичните оценки на
въздействието се извършва преди включването
на нормативните актове в законодателната,
съответно в оперативната програма, на МС.
(3) Съгласуването на цялостните оценки
на въздействието заедно с техните резюмета
се извършва преди процедурата по чл. 32 – 34
от УП на МСНА.
Чл. 32. При съгласуването по чл. 31 адми
нистрацията на МС проверява съответствието
на предварителните оценки на въздействието
с изискванията на ЗНА и на тази наредба,
кат о издава становище о т носно тя х но т о
качество и съдържание, избраните методи,
отразяването на резултатите от проведените
консултации и на приетите предложения на
заинтересованите страни.
Г л а в а

т р е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕН
К А НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Чл. 33. (1) Резултатите от прилагането на
нормативен акт се проверяват чрез последваща
оценка на въздействието.
(2) Последващата оценка на въздействието
изследва съотношението между поставените
цели и постигнатите резултати при прилага
нето на нормативния акт.
Чл. 34. Органът, в чиято компетентност е
изпълнението на нормативния акт или който
традиционно предлага промени в него, из
вършва последваща оценка на въздействието:
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1. на новите закони, кодекси и подзаконо
ви нормативни актове на МС – в срок до 5
години от влизането им в сила;
2. по своя преценка – на най-често изме
няните и допълваните нормативни актове
и на тези, на които е извършена цялостна
предварителна оценка на въздействието;
3. по своя преценка – на други нормативни
актове, извън случаите на т. 1 и 2.
Чл. 35. Извършването на последваща оцен
ка на въздействието включва:
1. определяне на цели на последващата
оценка на въздействието;
2. изследване на причините за приемането
или за изменението на нормативния акт;
3. оценяване на въздействията от приема
нето или от изменението на нормативния акт;
4. изготвяне на доклад с извършената пос
ледваща оценка на въздействието;
5. осигуряване на публичност на извърше
ната оценка на въздействието.
Чл. 36. (1) След определянето на целите
на последваща оценка на въздействието се
изследват причините за приемането или
за изменението на нормативния акт, като
се вземат предвид използваните ресу рси,
постигнатите резултати, последиците и въз
действията от приемането или изменението
на нормативния акт.
(2) При изследването на причините за при
емането или за изменението на нормативния
акт се вземат предвид причинно-следствените
връзки между приемането или изменението,
последиците и въздействията от него и про
мени в обществените отношения, промяна в
поведението на адресатите на акта и др.
(3) При изследването на причините за при
емането или за изменението на нормативния
акт се изследват мотивите, съответно докла
дът към проекта на нормативния акт преди
приемането му, частичната или цялостната
предварителна оценка на въздействието, когато
са извършени такива.
Чл. 37. Оценяването на въздействията от
приемането или от изменението на норматив
ния акт включва следните етапи:
1. определяне на обхвата и структуриране
на оценката;
2. събиране на данни, включително чрез
консултации със заинтересованите страни;
3. анализ на събраните данни;
4. оценка и формулиране на изводи.
Чл. 38. (1) Определянето на обхвата и
структурата на оценката се извършва чрез
поставяне на въпроси, избор на критерии за
оценка и преглед на промените в полити
ката, реализирана чрез нормативния акт за
разглеждания период от време.
(2) При определянето на обхвата и струк
турата на оценката се използват някои или
всички от следните критерии:
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1. постигане на целите – степента, в която
целите от реализираната политика и/или из
менението на нормативния акт са постигнати,
независимо дали това се дължи на конкрет
ната политика, съответно на изменението в
нормативния акт;
2. ефективност – степента, в която пости
гането на целите от реализираната политика
и/или от изменението в нормативния акт се
дължи на конкретната политика, съответно
на изменението в нормативния акт;
3. ефикасност – постигането на макси
мални резултати от използваните ресурси от
реализираната политика и/или от изменението
на нормативен акт;
4. устойчивост – степента на трайно реша
ване на идентифицираните проблеми;
5. полезност – степента на удовлетворяване
на очакванията на адресатите на политиката
и/или на нормативния акт.
Чл. 39. (1) Събирането на данни включ
ва осигуряване на относимите за оценката
данни, включително чрез консултации със
заинтересованите страни.
(2) Анализът на данните включва тяхното
тълкуване и обобщаване и/или изчисляване,
като се използват самостоятелно или заедно
някои от следните методи:
1. анализ на разходите и ползите, който
показва общият баланс на положителните
и отрицателните последици (включително
върх у заинтересованите страни), които е
вероятно да възникнат в определен период
вследствие прилагането на нормативен акт
или на част от него;
2. мултикритериен анализ, който едно
временно оценява възможните варианти за
действие съобразно различни по вид критерии;
3. анализ на ефективността, при който се
сравняват разходите при различни варианти
за действия, които постигат еднакви цели;
4. модел на стандартните разходи, който
оценява административните разходи на ико
номическите субекти, породени от норма
тивно установените задължения периодично
да предоставят информация на държавните
органи за тяхната дейност;
5. метод на изследване чрез контролни
групи, който позволява да се оцени ефектът
от нормативната промяна чрез сравнение на
резултатите между равностойни тестова и
контролна група;
6. п роу ч ва не на казуси, вк л юч и т ел но
сравнителен анализ на казуси, което спомага
за формулирането на изводи въз основа на
изводите от изследване на определени казуси
или група от казуси от практиката;
7. други методи.
Чл. 40. Оценката и формулираните изводи
се базират на анализа на данните и на ре
зултатите от използваните в анализа методи.
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Чл. 41. Извършваната последваща оценка
на въздействието се обобщава в доклад, който
съдържа най-малко:
1. резюме;
2. увод, който включва целите и предмета
на оценката;
3. резултатите от изследването на при
чините за приемането или изменението на
нормативния акт;
4. обхвата и стру кт у рата на оценката,
включително поставените въпроси, избраните
критерии за оценка и преглед на промените
в политиката, реализирана чрез нормативния
акт;
5. източниците на данни и кръга на заин
тересованите страни;
6. описание на подходите и методите за
извършване на анализа на данните, причините
за избора им и информация за отговорите и
изразените становища на заинтересованите
страни;
7. резултати от оценката на въздействието,
включително заключения, препоръки, прило
жения към доклада.
Чл. 42. Органът, отговорен за извършва
нето на последваща оценка на въздействието,
осигурява нейната публичност по подходящ
начин, като задължително я публикува на
интернет страницата на администрацията,
която го подпомага, и на Портала за об
ществени консултации в срок до 30 дни от
извършването є. Извършената последваща
оценка на въздействието се изпраща в адми
нистрацията на МС за публикуването є на
Портала за обществени консултации.
Чл. 43. В зависимост от резултатите от пос
ледващата оценка на въздействието органът
по чл. 34 може да предлага отменяне, изме
нение или допълнение на нормативния акт и
да инициира извършването на предварителна
оценка на въздействието за преодоляване на
констатирани негативни въздействия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 19, ал. 4 ЗНА.
§ 2. Наредбата не се прилага за проекти
на нормативни актове, за които:
1. са инициирани обществени консултации
по реда на чл. 26 ЗНА;
2. e инициирана съгласувателната проце
дура по реда на чл. 32 от УП на МСНА;
3. е приключила задължителна процедура
по съгласуване в консултативни органи, съз
дадени с нормативен акт.
§ 3. Наредбата не се прилага в случаите,
предвидени в § 1а от допълнителните разпо
редби на ЗНА.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Приложение № 1
към чл. 16
Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)
Институция: ……………………………..................... Нормативен акт: …………………………..........................
За включване в законодателната/
оперативната програма на Министерския съвет
за периода: …………………………………………….
Дата:
Контакт за въпроси:

Телефон:

1. Дефиниране на проблема:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е
проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията
на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….....
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението
на политиката и какви са резултатите от тях?
2. Цели: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………....
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако
е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже
пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).
4. Варианти на действие: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна
на държавата, включително варианта „без действие“.
5. Негативни въздействия: ………………………………………………………………...……………………………………………………………….
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи
(негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои
да са значителни.
6. Положителни въздействия: ……………………………………………………………..…………………………………………………………….........
Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически,
социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират
с формулираните цели.
7. Потенциални рискове: …………………………………………………………………...…………………………………………………………………
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на
съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
Ще се повиши
Ще се намали
Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?
9. Създават ли се нови регистри?
Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те ………………………………………....................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
Актът засяга пряко МСП
Актът не засяга МСП
Няма ефект
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11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
Да
Не
12. Обществени консултации: ……………………………………………………………..................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете
индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
Да
Не
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………....
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и
8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете
връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на
нормативния акт:
Име и длъжност:
Дата:
Подпис:

Приложение № 2
към чл. 22, ал. 1
Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието
Наименование на акта: …………………................ Период на извършване на оценката:
……………………………………………..………..……….. …………………………………………………..........................
Водеща институция: …………………….......................... От какво ниво възниква необходимостта от пред
……………………………………………......................................... приемане на действието?
Посочете институцията, отговорна за извърш- …………………………………………………..........................................
ването на оценката.
национално, европейско, международно
Други организации, участвали в извършването Информация за контакт:
на оценката:
…………………………………………………...........................................
……………………………………………......................................... …………………………………………………...........................................
……………………………………………........................................
име, телефон, е-поща
Посочете организациите, които са участвали
и/или са съдействали за извършването на оценката.
1. РЕЗЮМЕ И ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ
Какъв е проблемът, който трябва да се реши? Защо е необходимо действие от страна на правителството/държавата? …………………………………………………….....................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...............................................................................
Опишете проблема или въпросите, които обосновават действие от страна на държавата.
Какви са целите на предлаганото решение? ……………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………………..........................……………….
Посочете какво цели да постигне новото предложение или предлаганата нова уредба. Какъв ефект би
имала тя и спрямо кого?
Какви варианти за решаване на проблема са били изследвани, включително алтернативи на въвеждането на нова правна уредба?
1. Вариант 0 – Без действие;
2. Вариант 1 – .…………………………………………………………………………………........................................................................
3. Вариант 2 – .………………………………………………………………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….
4. Вариант 3 – .………………………………………………………………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….
5. .…
Препоръчваме вариант № ….., тъй като с него се постигат описаните по-горе цели и желани ефекти …………………………………………………………………………………..............................................................................................
Посочете изследваните варианти, включително алтернативи на предприемането на нормативна промяна. Опишете накратко потенциалните рискове, свързани с вариантите, каква е вероятността те
да настъпят и техния ефект, ако настъпят. Обосновете препоръчания вариант на действие. Повече
информация добавете в резюмето на препоръчания вариант с данни.
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2. РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧАНИЯ ВАРИАНТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА И ДАННИ
Общи годишни разходи

Вариант на действие

Общи годишни ползи

………………………………………………………………....................................................................
………………………………………………………………....………………………………………………………………...
Опишете качествено и количествено всички значителни разходи и ползи
на годишна база. Използвайте приблизителни цифри и диапазони, когато е
по-приложимо. Обърнете особено внимание на икономическите и социалните
разходи и на разходите за околната среда. Задължително включете паричен
израз на разходите и ползите (в лева).

Вариант 0
Вариант 1
Вариант 2
…
Описание и обхват на основните разходи …………………………………………………..………………………………………………………………………
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на разходите.
Опишете разходите за всички основни групи.
Предложението надхвърля ли минималните изисквания на Евро- Да/Не/Не е приложимо
пейския съюз?
Има ли промяна в административната тежест? Създават ли се
нови регулаторни режими и регистри? Засягат ли се съществуващи Моля посочете.
регулаторни режими и регистри?
Какво е разпределението на годишните разходи според категорията на предприятията?

Микро(в лв.)

Малки
(в лв.)

Средни
(в лв.)

Има ли предприятия, които са освободени от спазване на Моля посочете ………………………………................................
новите правила, въведени с предложението?
……………………………………………..............................................
Описание и обхват на основните ползи …………………………………………………….............................................................................
Опишете накратко най-важните парични и непарични изрази на ползите.
Опишете ползите за всички основни групи.
Ключови рискове ………………………………………………………………………………..........................................................................................
Има ли рискове от реализиране на предложението? Може ли да бъде изразен количествено, колко и какви юридически
и физически лица ще бъдат засегнати и как?
3. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Консултации …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Посочете основните заинтересовани страни извън държавната администрация, с които са проведени консултации.
Направете кратък анализ на броя и характера на отговорите, получени от консултацията.
4. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
От коя дата предложението ще започне да действа?

ден/месец/година

Коя институция/организация ще отговаря за осъществяване на предложението и за контрола? ………………………………
………………………………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..………………………………
Опишете отговорната институция за осъществяването на предложението. Предложението предвижда ли разходи
за дадена институция или организация?
Подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на проекта на нормативния акт:
Дата:
………………………………...…………................................................................

Приложение № 3
към чл. 26
КОНСУЛТАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
1.1.

Въведение:

1.2.

Цели на консултацията:

1.3.

Консултационен процес:

1.4.

Релевантни документи и нормативни актове:
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА

9147
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ДОГОВОР

за залог върх у трежъри сметката меж ду
Реп ублика България, представлявана от
министъра на икономиката, и Европейския
инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по
Оперативна програма „Инициатива за малки
и средни предприятия“ 2014 – 2020
(Ратифициран със закон, приет от 43-то На
родно събрание на 20 октомври 2016 г. – ДВ,
бр. 86 от 2016 г. В сила от 1 ноември 2016 г.)
Настоящият Договор за залог е сключен
на 31 август 2016 г. и страните по него се
договарят той автоматично да влезе в сила
едва при настъпване на Датата на влизане в
сила (съгласно определението по-долу)
между
(1) Република България, представлявана от
министъра на икономиката на Република
България в качеството му и на ръководител
на Управляващия орган (със значението,
определено в Споразумението за финан
сиране) („Залогодателят“); и
(2) Е вропейския инвестиционен фонд, пред
ставляван от Роджър Хавенит, замест
ник изпълнителен директор („Заложен
кредитор“).
Като се има предвид, че:
(А) На 2 март 2016 г. Залогодателят и Залож
ният кредитор, наред с други, са склю
чили споразумение между кредиторите
(„Споразумението между кредиторите“).
(Б) В съответствие със Споразумението
между кредиторите Залогодателят е
приел с цел учредяване на обезпечение
за плащането и изпълнението на всич
ки Обезпечени задължения (съгласно
определението на този термин по-долу)
да сключи настоящия договор за залог
(„Договорът за залог“),
се приема следното:
1. Определения и тълкуване
1.1. Термините, определени в Споразумени
ето между кредиторите, имат същите
значения в настоящия Договор, освен
ако изрично не е предвидено друго.
1.2. В настоящия Договор за залог:
„Обслужваща банка“ има значението,
определено за този термин в При
ложение 1 (Данни за сметката) към
настоящия Договор.
„ Дата на влизане в сила“ означава да
тата, на която в „Държавен вестник“
е обнародван Закон за ратифициране
на настоящия Договор за залог, приет
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от Народното събрание на Република
България в съответствие с Конститу
цията на Република България.
„Случай на принудително изпълнение“
означава: (i) настъпването на Прекра
тително събитие, (ii) неизпълнение от
страна на Залогодателя на някое от
неговите договорни или други задълже
ния в рамките на определен Документ
по трансакцията, (iii) ненастъпването
(когато е дължимо) на задължаването
(освен при бездействие на Заложния
кредитор) или невъзможността на За
ложния кредитор да задължи някоя
от Сметките на Целевия компонент
за операции по ИНГИМСП в съответ
ствие с условията на Споразумението
между кредиторите, и по-специално
клаузи 7.3 и 8.2 от него, и/или (iv) не
възможността Заложният кредитор да
задължи някоя от Трежъри сметките
в съответствие с Общите условия на
Обслужващата банка, или неспазване
от Обслужващата банка на някое от
нейните договорни или други задълже
ния в съответствие с Общите условия
на Обслужващата банка.
„Споразумение за финансиране“ има
значението, определено за този термин
в Споразумението между кредиторите.
„Общи условия на Обслужващата бан
ка“ означава общите условия за прие
мането на парични депозити и обслуж
ване на сметки и тарифа за таксите за
обслужване на сметки и извършване
на платежни услуги на Обслужващата
банка, приети от Управителния съвет
на Обслужващата банка, и периодич
ните изменения, потвърждения и/или
допълнения към тях.
„ Покритие на подчинен риск“ има
значението, определено за този термин
в Споразумението между кредиторите.
„ Покритие на долен риск тип „меца
нин“ има значението, определено за
този термин в Споразумението между
кредиторите.
„ Люксембу ргск и договор за залог“
означава Договорът за залог, отнасящ
се за Заложените активи, както са
дефинирани там, включително, наред
с други неща, Вземанията по заложна
сметка по Сметките на Целевия ком
понент за операции по ИНГИМСП и
управляван от законите на Люксембург.
„Вземания по заложна сметка“ означава
всяко вземане на Залогодателя спрямо
кредитното салдо на Трежъри сметки
те, както и всякакви други вземания,
които Залогодателят може да предяви
срещу Обслужващата банка във връз
ка с Трежъри сметките, независимо
о т тех ни я харак т ер, вк лючи т елно,
за избягване на съмнение, всякакви
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пари ч н и взема н и я за п ла ща не на
съответното кредитно салдо, както и
други парични вземания, независимо от
техния характер, във връзка с Трежъри
сметките, включително за избягване на
съмнение, всякакви парични вземания
за плащане на лихвите, платени по
Трежъри сметките.
„Заложени активи“ означава: (i) Взе
манията по заложна сметка, и (ii)
Заложените вземания.
„Заложени вземания“ означава: (i) всич
ки вземания, които Залогодателят има
или ще има срещу Заложния кредитор
във връзка с изплащането на неговата
вноска по Сметките на Целевия ком
понент за операции по ИНГИМСП
или Трежъри сметките (включително
всякакви вземания за изплащане по
Споразумението за финансиране или
Споразумението между кредиторите);
и (ii) всички вземания, които Зало
годател я т има и ли ще има срещ у
Обслужващата банка, включително и
по-специално всякакви вземания за
плащане, възстановяване или обратен
превод на парични средства, подле
жащи на Управление на свободните
наличности, при условие обаче, че залог
върху Заложените вземания, учреден
съгласно Люксембургския договор за
залог (доколкото те са идентични), е
първи по ред залог, а залогът, учреден
тук, е втори по ред залог.
„Обезпечени задължения“ означава
всички задължения и отговорности,
които Залогодателят може във все
ки момент да дължи на Заложния
кредитор в рамките на или съгласно
някой от Документите по трансакци
ята, независимо дали са текущи, или
бъдещи, действителни или условни (и
независимо дали са поети еднолично
или съвместно, като гарант, поръчител
или в друго качество), включително
за избягване на съмнение, всичк и
разходи, такси и разноски, направени
от Заложния кредитор във връзка със
защитата, опазването или прилагането
на неговите съответни права по някой
от Документите по трансакцията или
друг документ, който доказва или обез
печава такива отговорности.
„Обезпечение“ има значението, опреде
лено за този термин в Споразумението
между кредиторите.
„Сметки на целеви компоненти на
операции по ИНГИМСП“ има зна
чението, определено за този термин
в Приложение 1 (Данни за сметката)
на Люксембургския договор за залог.
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„ Покана за (насрещни) гаранции по
ИНГИМСП“ има значението, опреде
лено за този термин в Споразумението
между кредиторите.
„Прекратително събитие“ има значени
ето, определено за този термин или в
(i) Споразумението за финансиране по
отношение на Залогодателя, и/или (ii)
Споразумението между кредиторите.
„ Документи по трансакцията“ означава
Споразумението между кредиторите,
Споразу мението за финансиране и
настоящият Договор за залог.
„Трежъри сметка“ има значението, оп
ределено за този термин в Приложение
1 (Данни за сметката) към настоящия
Договор.
„Управление на свободните налич
ности“ има значението, определено
за този термин в Споразумението за
финансиране, сключено между Зало
годателя и Заложния кредитор.
1.3. В настоящия Договор за залог всяко
позоваване на (а) „Клауза“, освен ако
не е посочено друго, представлява
позоваване на Клауза на настоящия
Договор; и (б) споразумение (вклю
чително настоящия Договор за залог,
Споразумението за финансиране или
Споразумението между кредиторите)
представлява позоваване на съответ
ното споразу мение с евент уа лните
въведени с течение на времето в него
(цялостни) изменения, промени, мо
дификации или допълнения към него.
Заглавията на клаузите служат само
за улесняване на позоваването.
1.4. Н астоящият Договор за залог може да
бъде подписан и чрез обмен на подпи
саните страници с подписи по факс,
като всички те заедно представляват
един и същ Договор за залог.
2. Потвърждение на задълженията за плащане на Залогодателя към Заложния
кредитор
2.1. С траните признават и Залогодателят
потвърждава, че съгласно условията на
Документите по трансакцията Залого
дателят е поел задължението да плати
на За лож ни я кредитор определени
суми, включително сумата, отговаряща
на частта от съответната Покана за
(насрещни) гаранции по ИНГИМСП,
която е разпределена за Покритието на
подчинен риск или Покритието на долен
риск тип „мецанин“, и че задължаването
от Заложния кредитор на Сметките
на Целеви компоненти на операции
по ИНГИМСП съгласно условията на
Документите по трансакцията, по-спе
циално, но без ограничения, клаузи 7.3
и 8.2 на Споразумението между кре
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диторите, представлява изпълнение на
съответните задължения за плащане.
За избягване на съмнение страните
изрично признават, че всички такива
задължения за плащане са нераздел
на част от Обезпечените задължения
(съгласно определението в настоящия
Договор за залог), обезпечени от Зало
га (съгласно определението по-долу),
учреден по настоящия Договор.
3. Залог
3.1. Залогодателят залага считано от Датата
на влизане в сила Заложените активи
като финансово обезпечение по смисъла
на Закона за договорите за финансо
во обезпечение в полза на Заложния
кредитор, който приема като първи
по ред залог залога върху Заложените
активи (с изключение на залога върху
тези Заложени вземания, които са вече
обременени съгласно Люксембургския
договор за залог, по отношение на
които залогът е втори по ред залог)
за надлежното и цялостно плащане
и изпълнение на всички Обезпечени
задължения („Залогът“).
3.2. Н а Датата на влизане в сила Залогода
телят уведомява Обслужващата банка
за настоящия Залог, като уведомлени
ето следва да бъде изготвено съгласно
образеца в Приложение 2 („Уведом
лението“) и се задължава да получи
надлежно подписано потвърж дение
(съгласно образеца, приложен към
Уведомлението като Анекс 1 („При
знаването“) от Обслужващата банка в
рамките на 2 работни дни след Датата
на влизане в сила.
3.3. З алогодателят се задължава по време
на срока на действие на настоящия
Договор за залог да не предоставя
залози с по-нисък приоритет върху
Заложените активи.
4. Опериране със сметки
4.1. Т режъри сметките се управляват от
Заложния кредитор съгласно разпоред
бите на Документите по трансакцията
и Общите условия на Обслужващата
банка. За избягване на съмнение и без
да се засяга общият характер на горно
то, това включва по-специално всяко
опериране за целите на Управление на
свободните наличности, както е посо
чено в Член 13 на Споразумението за
финансиране (включително депозира
нето на средства като срочни депозити
в Обслужващата банка).
З алогодателят и Заложният кредитор
се договарят всяко изменение или
потвърж даване на или допълнение
към Общите условия на Обслужваща
та банка да се прилага за Заложния
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кредитор и Трежъри сметките едва
2 месеца след надлежно уведомяване
за това от Обслужващата банка до
Заложния кредитор.
4.2. Залогодателят няма право да управлява
Трежъри сметките.
4.3. О бслужващата банка има право да за
дължи Трежъри сметките с всички так
си, комисиони, лихви и други разходи,
дължими и изискуеми в съответствие
с Общите условия на Обслужващата
банка.
5. Декларации
С настоящото Залогодателят декларира
и гарантира пред Заложния кредитор, че по
време на срока на действие на настоящия
Договор за залог:
5.1. т ой е и ще остане едноличният соб
ственик на Заложените активи и не се
е разпоредил със Заложените активи,
нито ги е продал (или част от тях);
5.2. н е се е отказвал или отричал и няма
да се откаже или отрече от което и да
било право или действие, което има
във връзка със Заложените активи;
5.3. върху Заложените активи не съществува
Обезпечение или други тежести (освен
Залогът и залогът върху Заложените
вземания по Люксембургския договор
за залог);
5.4. т ой има необходимото правомощие, ко
ето му позволява да поеме и изпълнява
своите задължения по Документите по
трансакцията;
5.5. н астоящият Договор за залог предста
влява неговите законни, действителни
и обвързващи задължения, а Залогът
след създаването на противопостави
мост съгласно Клауза 3 (Залог) създава
действащ първи по ред залог върху
Заложените активи (с изключение на
залога върху тези Заложени вземания,
които са вече обременени съгласно
Люксембургския договор за залог, по
отношение на които залогът е втори
по ред залог), който може да бъде
приведен в принудително изпълнение
съгласно неговите условия;
5.6. п о отношение на Заложените активи
не съществуват насрещни вземания,
спрямо които може да бъде упраж
нено право за нетиране или право за
задържане, и Обслужващата банка
надлежно и валидно е отказала вся
какви средства за защита, на които е
имала право във връзка с Вземанията
по заложна сметка, без да се засяга
правото на Обслужващата банка да
задължи Трежъри сметките с всички
дължими такси, комисиони, лихви и
други разходи, в съответствие с Общите
условия на Обслужващата банка; и че

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

5.7. в
 си чк и необходими разреши телни,
които му позволяват да сключи Доку
ментите по трансакцията, са получени
и са, и ще останат в пълна юридическа
сила.
6. Задължения
6.1. О свен ако не е получил предварител
ното писмено съгласие на Заложния
кредитор, Залогодателят няма право:
6.1.1. д а продава или да се разпорежда
по друг начин с всички или някое
от своите права, собственост и
участие в Заложените активи; или
6.1.2. д а учредява, предоставя или да
разрешава съществу ването на
(а) Обезпечителен интерес или
други тежести върху, или (б) как
вито и да било ограничения на
способността за прехвърляне или
реализиране на всички или част
от Заложените активи (освен за
избягване на съмнение, Залога).
6.2. С настоящото Залогодателят се задъл
жава, че по време на срока на действие
на настоящия Договор за залог:
6.2.1. щ е си съдейства със Заложния
к редитор и ще подписва или
ще разпорежда подписването на
всички допълнителни документи
и ще предприема всички допълни
телни действия, които Заложният
кредитор може основателно да
поиска периодично за създава
нето на противопоставимост и
защитата на настоящия Залог или
за упражняване на неговите права
по настоящия Договор за залог;
6.2.2. ще действа добросъвестно и няма
умишлено да предприема мерки
или да извършва действия, които
биха могли да имат неблагопри
ятно въздействие върху съществу
ването на Залога или да нарушат
правата на Заложния кредитор;
6.2.3. щ е уведоми Заложния кредитор
при първа възможност за всякак
ви събития или обстоятелства, за
които може да се очаква, че ще
имат съществено неблагоприятно
въздействие върху валидността
или приложимостта на настоя
щия Договор за залог или Зало
жените активи; и
6.2.4. щ е информира Заложния креди
тор при първа възможност, ако
Залогът понесе вреди или бъде
застрашен от действия на трети
лица (включително, но не само
посредством запори); в случай на
запор съответната информация
следва да бъде придружена с ко
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пие от заповедта за запор, както и
всички документи, необходими за
подаването на възражение срещу
запора, и – в случай на каквито
и да било дру ги действи я от
трети лица – с копия, доказващи
какви действия са или съответно
ще бъдат предприети, както и
всички документи, необходими
за подаването на възра жение
срещу такива действия. Всички
основателни и правилно доку
ментирани разходи и разноски
за всякакви действия на намеса
и мерки на Заложния кредитор
се възстановяват на Заложния
кредитор. Това важи и за обра
зуването на съдебни дела, които
Заложният кредитор може да
сметне за необходими.
7. Пълномощия
7.1. Б ез да се засягат останалите разпо
редби на настоящия Договор за залог,
Залогодателят с настоящото неотме
нимо упълномощава и оправомощава
Залож ни я кредитор да предприема
или да разпорежда предприемането
на всякакви формални стъпки с цел
създаване на противопоставимост на
Залога и – за избягване на съмнение,
се задължава да предприема такива
стъпки самостоятелно, ако това бъде
наредено от Заложния кредитор.
7.2. Б ез да се засяга Клауза 7.1 по-горе,
Залогодателят неотменимо назначава
Заложния кредитор за свой пълномощ
ник и да подписва, сключва и оформя
от негово име и по негово нареждане
всички документи и да извършва всички
действия, които Заложният кредитор
може да сметне за необходими за (а)
изпълнение на някое от задължени
ята, възложени на Залогодателя по
настоящия Договор за залог, или (б)
у пра ж н яване на всяко от правата,
предоставени на Заложния кредитор
от настоящия Договор за залог или по
закон, като се разбира, че принудител
ното изпълнение на Залога трябва да
бъде извършено по начина, описан в
Клауза 8 (Принудително изпълнение)
на настоящия Договор.
7.3. З алогодателят утвърждава и потвърж
дава всички извършени действия и
всички документи, подписани от За
ложния кредитор при упражняването
на пълномощията, предоставени по
тази Клауза.
7.4. З а целите на този Договор за залог и
пълномощията, дадени тук, Залогода
телят дава своето изрично съгласие
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и упълномощава Заложния кредитор
в съответствие чл. 38 от българския
Закон за задълженията и договорите
с право да договаря сам със себе си
или да договаря с друго лице, което
той също представлява, ако се сметне
за необходимо или подходящо, или
се изисква във връзка с правата на
Заложния кредитор по Управление на
свободните наличности.
7.5. Залогодателят също така изрично упъл
номощава Заложния кредитор с право
да преупълномощава и/или да делегира
част от или всички пълномощия, да
дени тук на трети лица в съответствие
с разпоредбите на чл. 43 от Закона за
задълженията и договорите.
7.6. Залогодателят в настоящото се задължа
ва да подпише и предаде на Заложния
кредитор [при поискване] отделно пъл
номощно, като инструмент за улесня
ване упражняването на правомощията,
дадени тук, и излагащо подробности за
упълномощаването, като такива пъл
номощия са във форма и по същество
задоволителни за удостоверяване обхва
та на упълномощаването на Заложния
кредитор пред Обслужващата банка и
всяко трето лице.
8. Принудително изпълнение
8.1. При настъпването на Случай на прину
дително изпълнение Заложният креди
тор има право да реализира Заложените
активи по най-благоприятния начин,
предвиден от закона, и по-специално,
но без ограничения, може да:
8.1.1. п оиска ди рек т но п ла ща не на
Вземанията по заложна сметка
от Обслужващата банка и/или
директно плащане на Заложените
вземания от длъжника по тях;
8.1.2. п ридобие Заложените вземания,
в който случай Заложените акти
ви ще бъдат оценени по тяхната
номинална стойност, определена
от Заложния кредитор по негова
собствена, основателна от търгов
ска гледна точка, преценка; или
8.1.3. а ко е приложимо, пристъпва към
нетиране между Обезпечените
задължения и Заложените активи.
8.2. С лед нас т ъп ва не т о на С л у ча й на
принудително изпълнение Заложният
кредитор има право да:
8.2.1. поиска принудително изпълнение
на настоящия Залог върху всички
или част от Заложените активи
по негова собствена преценка;
8.2.2. и зползва различни методи за
п рин у ди т елно изп ъ лнение на
настоящия Залог за различни
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час т и о т За ложен и т е а к т и ви
(включително Заложени активи
от същото естество), едновремен
но или последователно, и/или
8.2.3. и звърши принудително изпълне
ние на настоящия Залог върху За
ложените активи в тяхната цялост
(като неговите права по настоящ
ия Договор не се ограничават или
засягат), независимо от факта,
че очакваните постъпления от
такова принудително изпълне
ние биха надвишили размера на
Обезпечените задължения.
8.3. Залогодателят се задължава да съдейст
ва в максимална степен, за да може
Заложният кредитор да упражнява
своите права по настоящия Договор
за залог, включително в случай на
неговото принудително изпълнение.
9. Действителност на залога
9.1. З алогът представлява постоянно дейст
ващо Обезпечение и независимо от
как ви то и да би ло меж динни и ли
частични плащания на Обезпечените
задължения, принудително изпълнение
на Залога или факта, че в определен
момент няма неизплатени Обезпечени
задължения, остава с пълна юридическа
сила, докато не бъде освободен писмено
от Заложния кредитор.
9.2. З алогът е кумулативен, в допълнение
към и независим от всяко друго Обезпе
чение, което Заложният кредитор може
да притежава в определен момент като
Обезпечение за Обезпечените задъл
жения или каквито и да било права,
правомощия и средства за съдебна
защита, предвидени от закона, и не
следва да действа по начин, по който
може да наруши или да засегне, или
да понесе вреди, или да бъде засегнат
от Обезпечение или друго право или
средство за съдебна защита, които За
ложният кредитор може да притежава
сега или в определен момент в бъде
щето по отношение на Обезпечените
задължения.
9.3. Н астоящи ят Залог не се засяга от
каквото и да е време или отсрочка,
предоставени на дадено лице, или
въздържане, или забавяне от страна на
Заложния кредитор при създаването на
противопоставимост или принудител
ното изпълнение на Обезпечение или
права, или средства за съдебна защита,
които Заложният кредитор може да
притежава сега или в определен момент
в бъдещето от или срещу Залогодателя
или друго лице.
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9.4. Н
 еупражняване от страна на Заложния
кредитор или забавяне при упражня
ване на някое от неговите права по
настоящия Договор за залог не действа
като отказ от тях, нито някое единично
или частично упражняване на такова
право възпрепятства по-нататъшно или
друго упражняване на същото право
или каквито и да било други права.
9.5. З адълженията на Залогодателя, съдър
жащи се в настоящия Договор за залог,
правата, правомощията и средствата
за съдебна защита, предоставени на
За лож н и я к ред и т ор о т нас т оя щ и я
Договор за залог или по закон, и уч
реденият по настоящия договор Залог
не се изпълняват, не понасят вреди и
не се повлияват по друг начин от:
9.5.1. и зменение или промяна, отказ
от или освобождаване на някое
Обезпечено задължение;
9.5.2. н епоемане или нецялостно пое
мане на определено Обезпечение,
предвидено от Споразумението
между кредиторите или догово
рено по друг начин за поемане
по отношение на Обезпечените
задължения;
9.5.3. н ереализиране или нецялостно
реализиране на стойността или
освобождаване, изпълнение, об
мен или заместване на определено
Обезпечение, поето по отношение
на Обезпечените задължения; или
9.5.4. в сякакви други действия, събития
или пропуски, които при липсата
на настоящата Клауза 9.5 биха
могли да доведат до изпълнение,
нанасяне на вреди или по друг
начин да засегнат някое от за
дълженията на Залогодателя, съ
държащи се в настоящия Договор
за залог, правата, правомощията
и средствата за съдебна защита,
предоставени на Заложния кре
дитор по настоящия Договор за
залог, Залога или по закон.
9.6. О свен в случай на груба небрежност
или умишлена злоупотреба, Заложният
кредитор не носи отговорност за за
губи или вреди, понесени от Залого
дателя, включително и по-специално
поради: (а) предприемане на действие
по настоящия Договор за залог или
(б) небрежност или неизпълнение във
връзка със Заложените активи, или (в)
реализирането на всички или част от
Заложените активи.
10. Разходи и разноски
Всички основателни разходи и разноски
на Заложния кредитор (включително
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адвокатски хонорари, гербови налози
и данък върху добавената стойност),
направени във връзка с (а) създаването
на противопоставимост, защитата или
принудителното изпълнение на Залога,
или (б) упражняването на неговите
права, се възстановяват на Заложния
кредитор и – за избягване на съмне
ние, това задължение за изплащане
представлява част от Обезпечените
задължения.
11. Конвертиране на валута
З а целта на или в хода на изпълнение
на някое от Обезпечените задължения
Залогодателят може да конвертира
всякакви суми, които са получени,
възстановени или реализирани, или
при подаване на заявление от негова
страна по настоящия Договор за заем,
от една валута в друга, както счете за
целесъобразно, като всяко такова кон
вертиране се извършва според текущия
обменен курс на Заложния кредитор
за получаване на такава друга валута
с първата валута.
12. Уведомления
В сяко уведомление или искане, което
следва да бъде връчено от едно лице на
друго съгласно настоящия Договор за
залог, се връчва в съответствие с раз
поредбите на Клауза 16 (Уведомления)
от Споразумението между кредиторите.
13. Правоприемници
13.1. Този Договор за залог остава в сила
въпреки каквото и да било обеди
нение или сливане (осъществено по
какъвто и да е начин) във връзка със
Заложния кредитор, като се счита, че
позоваването на Заложния кредитор
включва всеки приобретател или пра
воприемник на Заложния кредитор
и всяко лице, което – по силата на
приложимо право – е поело правата и
задълженията на Заложния кредитор
по настоящия Договор или на което
същите права и задължения са пре
хвърлени, новирани или възложени по
някакъв начин съгласно съответните
закони.
13.2. Б ез да се засягат други условия на
настоящия Договор или на Докумен
тите по трансакцията, и по-специално
Клауза 13.1 на настоящия Договор,
Заложният кредитор с настоящото
изрично запазва, а За логодател ят
приема запазването на настоящия
Договор за залог и Залога в случай на
прехвърляне, новиране, изменение или
друго прехвърляне на Обезпечените
задължения или други права, възник
нали в рамките на Документите по
трансакцията.
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13.3. Д
 околкото по закон се изисква до
пълнително уведомление или регис
трация, или каквато и да било друга
стъпка, за да може гореспоменатото
да влезе в сила, такова допълнително
уведомление или регистрация следва
да се извърши и Залогодателят с насто
ящото издава на Заложния кредитор
пълномощно за осъществяване на вся
какви уведомления и/или да изисква
всякакви необходими регистрации,
или да предприема каквито и да било
други стъпки, като се задължава да
направи това самостоятелно, ако За
ложният кредитор го поиска.
14. Изменения и частична недействителност
14.1. П ромени по настоящия Договор за
залог и всякакви откази от права по
настоящия Договор за залог изискват
писмена форма.
14.2. А ко определена разпоредба на насто
ящия Договор за залог бъде обявена
от съдебен или дру г компетентен
орган за невалидна или по друг на
чин неприложима, тази разпоредба
се отделя от настоящия Договор за
залог, а останалите разпоредби на
настоящия Договор за залог остават
в пълна юридическа сила. Въпреки
това Договорът за залог се изменя от
страните по такъв разумен начин, по
който се постига, без неправомерни
действия, намерението на страните по
отношение на отделената разпоредба.
15. Отказ от имунитет
Доколкото в рамките на определена
юрисдикция Залогодателят може да
поиска имунитет за себе си или за
своите активи или приходи поради
съдебен п роцес, п рин у ди телно из
пълнение, запор (било то в помощ
на принудително изпълнение, преди
постановяване на решение, или по друг
начин) или друга съдебна процедура и
доколкото такъв имунитет (независимо
дали е поискан, или не) може да бъде
предоставен в рамките на тази юрис
дикция на Залогодателя или неговите
активи или приходи, Залогодателят
приема, доколкото това не е забранено
от приложимите задължителни зако
ни, да не предявява такива искания и
неотменимо и специално се отказва
от такъв имунитет, по-специално по
отношение на Заложените активи, в
максималната степен, позволена от
законите на съответната юрисдикция.
16. Потвърждение на упълномощаване и
надлежно подписване
З алогодателят се задължава да пред
стави на Заложния кредитор в рам
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ките на 4 работни дни след Датата на
влизане в сила на настоящия Договор
за залог (или такъв друг период от
време, какъвто бъде приет от Залож
ния кредитор) правно становище на
съответен юридически съветник на
Залогодателя във форма, която е удо
влетворителна за Заложния кредитор,
потвърждаващо, че Залогодателят: (i)
е предприел всички необходими дейст
вия за упълномощаване подписването
и сключването на настоящия Договор
за залог и изпълнението на неговите
задължения по него, и (ii) е подписал
надлежно настоящия Договор за залог
и че (iii) подписването, упоменато в
Клауза 17, е надлежно извършено.
17. Ратифициране и публикуване
С траните признават, че настоящият
Договор подлежи на ратифициране
от Народното събрание на Република
България чрез приемане на закон за
ратифициране в съответствие с Кон
ституцията на Република България,
както и обнародване на този закон в
„Държавен вестник“. Страните допъл
нително се договарят, че настоящият
Договор може да бъде обнародван в
„Държавен вестник“ в съответствие с
изискванията.
18. Право и юрисдикция
18.1. С прямо настоящия Договор за залог и
всякакви извъндоговорни задължения,
възникнали от или във връзка с него, се
прилага българското законодателство.
18.2. С ъдилищата на България имат из
ключителна компетентност за разре
шаване на всякакви спорове, които
може да възникнат от или във връзка
с Договора.
Настоящият Договор за залог е надлежно
подписан от страните в два екземпляра как
то на български, така и на английски език.
В случай на несъответствие в тълкуването
версията на английски език има предимство.
Залогодателят:
Заложният кредитор:
Република България,
Европейски
надлежно представля-	
инвестиционен фонд,
вана от:
надлежно представиме: Божидар Лукарски
ляван от:
длъжност: министър
име: Роджър Хавенит
на икономиката
длъжност: заместник
изпълнителен директор
За приемане като длъжник
по Заложените вземания:
Европейски инвестиционен фонд,
надлежно представляван от:
име: Роджър Хавенит
длъжност: заместник изпълнителен
директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДАННИ ЗА СМЕТКАТА

„Обслужваща банка“ означава Българската
народна банка.
„Трежъри сметки“ означава всяка от:
(i) б а н к о в а т а с м е т к а в е в р о с н о м е р
IBAN BG34 BNBG 9661 1100 9556 40
и
(ii) б анковата сметка в левове с номер IBAN
BG73 BNBG 9661 1000 9556 01,
и двете открити в Обслужващата банка,
в ключително всяка срочна депозитна сметка,
безсрочна депозитна сметка, подновяване,
промяна на предназначението или замяна
на тези сметки.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛОГ
ДО ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА
(на бланка на Залогодателя)
[…] 2016 г.
До:
[Обслужваща банка]
Копие до: Е вропейския инвестиционен фонд
[Ръководител на отдел „Гаранции,
сек юри т иза ц и я и м ик рофина н
си – Инициатива за МСП“]
Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б
L-2968 Люксембург
Уважаеми господа,
Уведомление за залог
Обръщаме се към Вас във връзка с банкова
сметка с номер IBAN […] [и наименование на
сметката] „[…]“ и банкова сметка с номер IBAN
[…] [и наименование на сметката] „[…]“, включи
телно всяка срочна депозитна сметка, безсрочна
депозитна сметка, подновяване, промяна на
предназначението или замяна на тези сметки
(съответно „Трежъри сметките“ съгласно Дого
вора за залог).
С настоящото Ви представяме уведомление
(„Уведомлението“) по смисъла на Закона за до
говорите за финансово обезпечение на Република
България със съответните изменения, както и
всякакви други приложими закони, ако има
такива, за залог, предоставен от нас в полза на
Европейския инвестиционен фонд („Заложният
кредитор“), наред с други, върху всяко вземане,
което може да имаме по кредитното салдо на
Трежъри сметките, както и всякакви други взема
ния, които може да имаме срещу Вашата банка
във връзка с Трежъри сметките, независимо от
техния характер (включително – за избягване
на съмнение, всякакви парични вземания за
плащане на съответното кредитно салдо, както
и всякакви други парични вземания, независимо
от техния характер, във връзка с Трежъри смет
ките, включително – за избягване на съмнение,
всякакви парични вземания за плащане на лих
вите, платени по Сметките), съгласно условията
на договор за залог от _________________ 2016 г.
(„Договора за залог“).
С настоящото Ви молим да се откажете от
всякакви права за залог, права за нетиране,
заложни права, права за задържане, права за
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комбиниране на сметките или каквито и да било
подобни права, които може да имате спрямо
нас, Заложния кредитор (във връзка с Трежъри
сметките) или Трежъри сметките. Също така Ви
молим да се откажете от всякакви други средства
за защита, които може да имате по отношение
на каквито и да било вземания във връзка с
Трежъри сметките срещу нас или Заложния
кредитор. Това следва да стане, без да се засяга
Вашето право да задължите Трежъри сметките
с всички дължими такси, комисиони, лихви и
други разходи в зависимост от Вашите Общи
условия за приемането на парични депозити и
обслужване на сметки и Tарифата за таксите за
обслужване на сметки и извършване на платежни
услуги на Обслужващата банка, и периодичните
изменения, потвърждения и/или допълнения
към тях (при условие че всяко такова изменение,
потвърждение или допълнение се прилага за
Заложния кредитор и Трежъри сметките едва
след двумесечно предварително уведомяване за
това от Вас до Заложния кредитор).
Молим Ви да върнете формуляра за признаване
(по образеца, приложен към настоящото Уве
домление като Анекс 1), надлежно подписан, на
гореспоменатия ни адрес и на Заложния кредитор.
С уважение
Залогодателят:
Република България,
представлявана от
Министерството на
икономиката,
надлежно представляван от:
____________________________
Име:
Длъжност:
Анекси:
1. Формуляр за Признаване
2. Ф ормуляр за Уведомление за принудително
изпълнение
3. Формуляр за Потвърждение
АНЕКС 1
ФОРМУЛЯР ЗА ПРИЗНАВАНЕ
(на бланка на Обслужващата банка)
[…] 2016 г.
Министерството на икономиката
на Република България
[следва да бъдат предоставени
данни]
Копие до: Европейския инвестиционен фонд
[Ръководител на отдел „Гаранции,
секюритизация и микрофинанси –
Инициатива за МСП“]
Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б
L-2968 Люксембург
До:

Уважаеми господа,
Уведомление за залог
Обръщаме се към Вас във връзка с уведомле
нието за залог от […] 2016 г. („Уведомлението“)
относно Договор за залог, сключен на […] 2016 г.
между Европейския инвестиционен фонд („За
ложния кредитор“) и Република България („За
логодателя“) с цел учредяване на залог („Залога“)
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върху, наред с други, всякакви вземания, които
Залогодателят може да има по кредитното салдо
на банкова сметка с номер IBAN […] и [наиме
нование на сметката „[…]“] и банкова сметка с
номер IBAN […] и [наименование на сметката
„[…]“], вк лючително всякакви допълнителни
сметки, подновявания, промяна на предназна
чението или замени на тези сметки („Трежъри
сметките“), както и всякакви други вземания,
които Залогодателят може да има срещу нашата
банка във връзка с Трежъри сметките, незави
симо от техния характер („Договорът за залог“).
Признаваме получаването на това уведомле
ние за залог, както и Залога, учреден с Договора
за залог.
Всякакви обезпечения върху Трежъри смет
ките, които може да съществуват в наша полза,
като например, по-специално всеки залог или
подобно споразумение за обезпечение съгласно
общите условия, по които се управляват Смет
ките, с настоящото се освобождават.
Ние изрично се отказваме от всякакви права за
залог, права за нетиране, заложни права, права за
задържане, права за комбиниране на сметки или
каквито и да било подобни права, които може да
имаме срещу Залогодателя, Заложния кредитор
(във връзка с Трежъри сметките) или Трежъри
сметките. Също така изрично се отказваме от
всякакви други средства за защита, които може
да имаме по отношение на каквито и да било
вземания във връзка с Трежъри сметките срещу
Залогодателя или Заложния кредитор.
Горепосоченият отказ от права се извършва,
без да се засяга нашето право да задължим
Трежъри сметките с всички дължими такси,
комисиони, лихви и други разходи, в зависи
мост от нашите Общи условия за приемането
на парични депозити и обслужване на смет
ки и Tарифата за таксите за обслужване на
сметки и извършване на платежни услуги на
Обслужващата банка, и периодичните изме
нения, потвърждения и/или допълнения към
тях (при условие че всяко такова изменение,
потвърждение или допълнение се прилага за
Заложния кредитор и Трежъри сметките едва
след двумесечно предварително уведомяване за
това от нас до Заложния кредитор).
При получаване на уведомление за принуди
телно изпълнение от Заложния кредитор (съглас
но образеца, приложен към Уведомлението като
Анекс 2) ние няма да проверяваме точността на
информацията, съдържаща се в това уведомление,
и по-специално дали са изпълнени условията,
предвидени в Договора за залог в тази връзка. В
резултат на това ние се позоваваме единствено
на, обвързани сме и действаме в съответствие с
инструкциите, дадени ни от Заложния кредитор
в такова уведомление.
Задължаваме се, след като Сметките бъдат
блокирани, да изпратим потвърждение (по обра
зеца, приложен към Уведомлението като Анекс 3).
С уважение
[Обслужваща банка],
надлежно представлявана от:
____________________________
Име:
Длъжност:
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АНЕКС 2

ФОРМУЛЯР ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
(на бланка на Заложния кредитор)
До: [Обслужваща банка]

Дата […]

Уважаеми господа,
Уведомление за принудително изпълнение
Обръщаме се към Вас във връзка с уведомле
нието за залог от […] 2016 г. относно Договор за
залог, сключен на […] 2016 г. между Европейския
инвестиционен фонд („Заложния кредитор“) и
Република България като залогодател („Зало
годателя“) с цел учредяване на залог („Залога“)
върху, наред с други, всякакви вземания, които
Залогодателят може да има по кредитното салдо
на банкова сметка с номер IBAN […] и [наиме
нование на сметката „[…]“] и банкова сметка с
номер IBAN […] и [наименование на сметката
„[…]“] (съответно „Трежъри сметките“ и „Дого
ворът за залог“).
С настоящото Ви молим непосредствено след
получаване на настоящото уведомление:
(а) н езаба вно да н и по т върд и т е по фа кс
полу чаването на това у ведомление за
принудително изпълнение (като използ
вате образеца, приложен като анекс към
настоящото уведомление за принудително
изпълнение), и
(b) з а избягване на съмнение да блокирате
Трежъри сметките и да не изпълнявате
каквито и да било инструкции, представени
от Залогодателя и/или други лица (ако
има такива), които са оправомощени да
управляват Трежъри сметките, с изклю
чение на нас.
[Инструкции за принудително изпълнение, ако
е уместно]
С уважение
Заложният кредитор:
Европейски инвестиционен фонд,
надлежно представляван от:
_________________________________
Име:
Длъжност:
АНЕКС 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ
(на бланка на Обслужващата банка)
Дата […]
До:

Европейския инвестиционен фонд
[Ръководител на отдел „Гаранции,
секюритизация и микрофинанси –
Инициатива за МСП“]
Авеню Дж. Ф. Кенеди 37Б
L-2968 Люксембург
Копие до: Министерството на икономиката
на Република България
[следва да бъдат предоставени
данни]
Уважаеми господа,
Уведомление за принудително изпълнение
Обръщаме се към Вас във връзка с уведомле
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нието за залог от […] относно Договор за залог,
сключен на […] 2016 г. между Европейския ин
вестиционен фонд и Република България като
залогодател („Залогодателя“) с цел учредяване на
залог върху, наред с други, всякакви вземания,
които Залогодателят може да има по кредитно
то салдо на банкова сметка с номер IBAN […]
и [наименование на сметката „[…]“] и банкова
сметка с номер IBAN […] и [наименование на
сметката] „[…]“] (съответно „Трежъри сметките“
и „Договора за залог“).
С настоящото потвърждаваме получаването на
гореспоменатото уведомление за принудително
изпълнение от […] („Уведомлението за блоки
ране“) от Европейския инвестиционен фонд и
потвърждаваме, че ще го изпълним.
С уважение

8985

[Обслужваща банка],
надлежно представлявана от:
_________________________________
Име:
Длъжност:

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 24 от 2016 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
„Първична извънболнична медицинска по
мощ“ се правят следните изменения:
1. В раздел III „Профилактика на заболя
ванията“ т. 1.4 и 1.5 се изменят така:
„1.4. попълване на карта за оценка на
рискови фактори за развитие на заболяване;
1.5. формиране, на базата на резултатите
от профилактичните прегледи на лицата над
18 години, на групи от населението с рискови
фактори за развитие на заболяване с цел про
филактика на социалнозначими и приоритетни
за страната заболявания – сърдечно-съдови
заболявания, захарен диабет и злокачествени
новообразувания, съгласно наредбата по чл. 30,
ал. 3 от Закона за здравето.
1.5.1. За групите с рискови фактори за
развитие на заболяване по т. 1.5:
1.5.1.1. оценка на рисковите фактори за
здравето на пациента;
1.5.1.2. оценка на вредни навици, водещи
до увреждане на здравето;
1.5.1.3. оценка на риска за развитие на
сърдечно-съдово заболяване и захарен диабет.
1.5.2. На базата на оценките по т. 1.5.1.1,
1.5.1.2 и 1.5.1.3 – включване в група на лица с
рискови фактори за развитие на заболяване и:
1.5.2.1. информиране на пациента за рис
ковите фактори за развитие на заболяване;
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1.5.2.2. обу чение за самонаблюдение и
контрол за установяване на ранни признаци
на заболяване;
1.5.2.3. препоръки за начина на живот – хра
нене, двигателна активност, преустановяване
на вредни навици, намаляване на нервнопсихическото напрежение;
1.5.2.4. преценка на необходимостта от
консултация с друг лекар специалист и назна
чаване на допълнителни медико-диагностични
изследвания;
1.5.2.5. прослед яване на динамиката в
оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и 1.5.1.3.“
2. Раздел IV „Диспансеризация“ се изменя
така:
„IV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболява
ния, наблюдавани от общопрактикуващ лекар,
или със заболявания, за които съгласно наред
бата по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето се
допуска наблюдение от общопрактикуващия
лекар или друг лекар специалист, в т.ч. по
избор на пациента:
1.1. диспансеризация на лица с едно за
боляване;
1.2. диспансеризация на лица с две забо
лявания;
1.3. диспансеризация на лица с повече от
две заболявания.
2. Проследяване на резултатите от проведе
ната диспансеризация за диспансеризираните
от тях лица.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1
„Специализирана извънболнична медицинска
помощ“ се правят следните изменения:
1. В раздел III „Профилактика на заболя
ванията“:
а) в т. 1 думите „Наредба № 39 от 2004 г.
за профилактичните прегледи и диспансери
зацията“ се заменят с „наредбата по чл. 30,
ал. 3 от Закона за здравето“;
б) точка 1.3. се изменя така:
„1.3. специализирани профилактични пре
гледи на лица от групи с риск от развитие
на заболяване, формирани от лекари от пър
вичната извънболнична медицинска помощ,
насочени от тях за профилактичен преглед;“.
2. В раздел IV „Диспансеризация“, т. 1
думите „Наредба № 39 от 2004 г. за профи
лактичните прегледи и диспансеризацията“
се заменят с „наредбата по чл. 30, ал. 3 от
Закона за здравето“.
3. В раздел V „Диагностично-лечебна дей
ност – диагностика, лечение и рехабилитация
на остри и изострени хронични заболявания,
извън дейностите по диспансеризация, след
насочване от лекар от първичната или спе
циализираната извънболнична медицинска
помощ“, буква „В“ „Специализирани и ви
сокоспециализирани медико-диагностични
изследвания по медицински специалности“:
а) пакет „Вирусология“ се изменя така:
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„ВИРУСОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Серологично изследване за HIV 1/2
антитела.
2. Серологично изследване на антитела за
рубеола при бременни (IgM и IgG).
3. Серологично изследване на IgM антитела
за морбили при бременни.
4. Серологично изследване на IgM антитела
срещу хепатитен А вирус.
5. Серологично изследване на HBsAg на
хепатитен В вирус.
6. Серологично изследване на anti-HBcIgM
антитела и HBeAg на хепатитен В вирус.
7. Серологично изследване на антитела
срещу хепатитен С вирус.“;
б) пакет „Клинична микробиология“ се
изменя така:
„КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ
Специализирани изследвания:
1. Микробиологично изследване на фекал
на маса и материал от ректум – препарат по
Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E.
coli, Candida, Staphylococcus aureus.
2. Микробиологично изследване на урина
за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia,
K leb siel la , E nterobac ter, S a r r at ia и д р у 
ги Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-)
неферментативни бактерии (Pseudomonas,
Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus,
S. saprophyticus).
3. Материал от мъжка/женска генитална
система – директна микроскопия/препарат
по Грам, култивиране и доказване на N.
gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus,
Staphylococcus, Enterobacteriaceae и дру ги
Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
4. Микробиологично изследване на ранев
материал и гной – препарат по Грам и доказ
ване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus
beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и
др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички
(C. albicans) и др.
5. Микробиологично изследване на гърлен,
носен или назо-фарингиален секрет – изоли
ране и интерпретация на Streptococcus betahaemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus),
Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H.
influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium
и др.
6. М и к робиолог и ч но изслед ва не на
храчка – препарат по Грам, изолиране на
Streptococcus pneumonia, Streptococcus betahaemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus),
Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и
др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium.
7. Серологично изследване за първичен и
латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL
или TPHA или FTA-ABs).
8. Антибиограма с 6 антибиотични диска
по EUCAST.
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9. Антистрептолизинов титър (AST) (за
бета-стрептококови инфекции и постстрепто
кокови усложнения – ревматизъм и гломеру
лонефрит).
10. Диагностично изследване за ревмато
иден артрит
11. Диагностично изследване за инфекци
озна мононуклеоза.
12. Диагностично изследване за Chlamydia
trachomatis.“
§ 3. В приложение № 7 към чл. 1, ал. 1
„Амбулаторни процедури“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура № 4 „Осигуря
ване на постоянен достъп за провеждане на
диализно лечение и химиотерапия“, в т. 1.2 в
края се поставя точка и запетая и се добавя „от
обхвата на медицинската специалност „Анес
тезия и интензивно лечение“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Анестезия и
интензивно лечение (само за код 86.07)“.
2. В амбулаторна процеду ра № 5 „Оп
ределяне на план за лечение на болни със
злокачествени заболявания“:
а) досегашната т. 1.2.2 става т. 1.2.1.1;
б) създава се т. 1.2.1.2:
„1.2.1.2. медицинската специалност „Меди
цинска онкология“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Медицинска онко
логия“ или на медицинската специалност
„Лъчелечение“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Лъчелечение“ или на
медицинската специалност „Нуклеарна ме
дицина“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Нуклеарна медицина“ и медицин
ската специалност „Хирургия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно „Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хи
рургия и лицево-челюстна хирургия;“
в) досегашната т. 1.2.3 става т. 1.2.2 и в нея
в края се добавя „медицинската специалност
„К лини чна хематологи я“, осъщест вявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Клинична
хематология“;
г) точка 1.2.4 се отменя.
3. В амбулаторна процедура № 6 „Системно
лекарствено лечение при злокачествени со
лидни тумори и хематологични заболявания“,
в т. 1.1 в края се поставя запетая и се добавя
„D69.3, D75.1“.
4. В амбулаторна процедура № 11 „Консер
вативно лечение на продължителна бъбречна
колика“ т. 1.2 се изменя така:
„1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специалност „Урология“, осъ
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ществявана в съответствие с изискванията
за най-малко първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Урология“; от
обхвата на медицинската специалност „Педи
атрия“/„Детска нефрология“, осъществявана
в съответствие с изискванията за най-малко
първо ниво на компетентност, съгласно ме
дицински стандарт „Педиатрия“; от обхвата
на медицинската специалност „Нефрология“,
осъществявана в съответствие с изискванията
за най-малко първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Нефрология“;
от обхвата на медицинската специалност „Въ
трешни болести“, осъществявана в съответствие
с изискванията за най-малко първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Вътрешни болести“; от обхвата на медицин
ската специалност „Хирургия“, осъществявана
в съответствие с изискванията за най-малко
първо ниво на компетентност, съгласно меди
цински стандарт „Общи медицински стандарти
по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирур
гия и лицево-челюстна хирургия“; от обхвата на
медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана в съответствие с изискванията
за най-малко второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Общи меди
цински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хи
рургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“ (за лица до 18 години).“
5. В амбулаторна процедура № 12 „Бъбреч
но-каменна болест: уролитиаза – екстракорпо
рална литотрипсия“ точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специалност „Урология“, осъ
ществявана в съответствие с изискванията
за най-малко първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Урология“;
от обхвата на медицинската специалност
„Хирургия“, осъществявана в съответствие
с изискванията за най-малко първо ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохи
рургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия.“
6. В амбулаторна процедура № 13 „Инстру
ментална диагностика и лечение на заболява
ния на щитовидната жлеза“, в т.1.1 индексът
„Е03.5“ и запетаята след него се заличават.
7. В амбулаторна процедура № 18 „Опера
тивни процедури в областта на ушите, носа и
гърлото и лицево-челюстната област с малък
обем и сложност“:
а) в т. 1.2 в края се поставя точка и запе
тая и се добавя „от обхвата на медицинската
специалност „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“, осъществявана най-мал
ко на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Пластично-възстано
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вителна и естетична хирургия“ за процедури
с кодове: 18.79, 21.30, 21.32, 21.81, 21.91, 27.41,
27.51, 86.22“;
б) в т. 1.3 числата „27.69, 27.91, 28.0“ и за
петаята след тях се заличават.
8. В амбулаторна процедура № 22 „Малки
оперативни процедури на раменен пояс и
горен крайник“:
а) създава се т. 1.4.1.6:
„1.4.1.6. отстраняване от костите на имплан
тирани уреди (на карпални и метакарпални
кости и фаланги на ръка)“;
б) точка 1.5.1 се изменя така:
„1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за липса
на медицински риск от приключване на про
цедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни за добре адапти
рана оперативна рана и липса на значими
субективни оплаквания;
1.5.1.2. в случаите по т. 1.4.1.6 и отстранени
имплантирани в костите уреди.“;
в) в т. 1.5.2.2 в края се поставя запетая и
се добавя „в т. ч. планиране на дейностите по
отстраняване на имплантираните в костите
уреди“.
9. В амбулаторна процедура № 23 „Мал
ки оперативни процедури на таза и долния
крайник“ т. 1.3.1 се изменя така:
„1.3.1. основни терапевтични процедури:
77.09, 77.18, 77.19, 77.29, 77.39, 77.69, 77.89, 77.99,
78.09, 78.49, 78.79, 79.07, 79.17, 79.18, 79.38, 79.67,
79.68, 79.88, 81.94, 83.18.“
10. В амбулаторна процедура № 25 „Диаг
ностична и терапевтична пункция и/или би
опсия“ навсякъде в т. 1.2 думата „съгласно“ се
заменя с „в съответствие с изискванията на“.
11. В амбулаторна процедура № 26 „Ам
булаторни хирургични процедури“, в т. 1.3
след числото „83.65“ и запетаята след него се
добавя „86.22“ и се поставя запетая.
12. В амбулаторна процедура № 34 „Ен
доскопска диагностика на заболявания, за
сягащи стомашно-чревния тракт“:
а) в т. 1.4.2 в края се поставя запетая и
се добавя „при изпълнение на дейностите по
т. 1.4.1 и 1.4.4“;
б) в т. 1.5.1.1 в края се поставя запетая и
се добавя „в случаите по т. 1.4.2“.
13. В амбулаторна процедура № 38 „Амбу
латорно наблюдение и проследяване на тера
певтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“:
а) в наименованието думите „Амбулаторно
наблюдение“ се заменят с „Определяне на
план на лечение“;
б) в точка 1.2.1 думата „Започване“ се
заменя с „Определяне на план за лечение,
включващ започване“;
в) в т. 1.2.1.1 думата „за“ се заменя с „и
оценка на“, а след думата „провежданото“ се
добавя „до момента“;
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г) в т. 1.2.1.2 думата „Избор“ се заменя с
„Определяне на терапевтичните алтернативи
и избор“;
д) точка 1.2.1.4 се изменя така:
„1.2.1.4. Назначаване на терапия със скъ
поструващи лекарствени продукти като част
от плана за лечение на пациента при спазване
на показанията и възрастовите ограничения
съобразно кратките характеристики на ле
карствените продукти, утвърдени по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, утвърдените критерии за започва
не на първи курс и липсата на изключващи
критерии.“;
е) в т. 1.2.1.5 думите „и периодичност на
контролните прегледи“ се заменят със „със
скъпоструващи лекарствени продукти и из
готвяне на експертно становище“;
ж) в т. 1.2.2.3 в края се поставя запетая и
се добавя „утвърдените критерии за продължа
ване на лечението и липсата на изключващи
критерии“;
з) в т. 1.2.2.4 думите „и периодичност на
контролните прегледи“ се заменят със „със
скъпоструващи лекарствени продукти и из
готвяне на експертно становище“;
и) в т. 1.3.1.1 думата „Контролни“ се заменя
с „Периодични“.
14. Създава се амбулаторна процедура № 39
„Амбулаторно лечение на гноен хидраденит“:
„Амбулаторна процедура № 39
„Амбулаторно лечение и контрол на гноен
хидраденит“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура вк лючва
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължи
телно здравноосигурени лица със заболявания
по МКБ-10: Z09.7 и допълнителни основни
кодове L73.2.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на меди
цинската специалност „Кожни и венерически
болести“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Кожни и венерически болести“ при
осигурена възможност за осъществяване на
дейности от обхвата на медицинската специ
алност „Хирургия“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
89.03, 90.59, 91.63, 91.83;
1.3.2. основни терапевтични процедури:
86.03, 86.04, 86.22, 86.28, 99.21, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги в хода на амбула
торната процедура:
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1.4.1. обща оценка на състоянието на паци
ента и контрол по отношение на протичането
на заболяването:
1.4.1.1. извършване на физикални прегледи
на обективното състояние;
1.4.1.2. назначаване на медико-диагностич
ни изследвания – кръвна картина, С-реактивен
протеин, микробиологични изследвания и др.
по преценка;
1.4.1.3. организиране на консултативни
прегледи и други специализирани дейности,
в т.ч. малки оперативни интервенции;
1.4.2. определяне на план за лечение и
контрол на терапевтичното поведение:
1.4.2.1. назначаване на лечение и диетичен
режим;
1.4.2.2. осигуряване на лекарствени продук
ти и медицински изделия;
1.4.2.3. ревизия на терапевтичната схема
при необходимост или насочване за болнично
лечение при изчерпване на възможностите за
амбулаторно лечение;
1.4.3. обучение на пациента и неговите
близки и др.;
1.4.4. медицинска експертиза.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги при приключване
на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на обективни данни
за стабилно общо състояние (клинични/па
раклинични) и:
1.5.1.1. извършени до 4 клинични прегледа
годишно;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапев
тични процедури в зависимост от оценката
на състоянието на пациента и протичането
на заболяването;
1.5.1.3. изготвен план за контрол на про
тичане на заболяването за следващ период
на наблюдение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи и изследвания в
лечебното заведение съгласно плана по т.1.5.1.2;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.“
15. Създава се амбулаторна процеду ра
№ 40 „Амбулаторно наблюдение и лечение
при идиопатична белодробна фиброза“:
„Амбулаторна процедура № 40
„Амбулаторно лечение и контрол на идиопа
тична белодробна фиброза“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължи
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телно здравноосигурени лица със заболявания
по МКБ-10: Z09.7 и допълнителни основни
кодове J84.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на ме
дицинската специалност „Пневмология и фти
зиатрия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Пневмология и фтизиатрия“, от об
хвата на медицинската специалност „Детска
пневмология и фтизиатрия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“
или от обхвата на медицинската специалност
„Педиатрия“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Педиатрия“ (за лица под 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
89.03, 89.37, 89.52, 89.54, 89,65, 90.59, 90.43, 87.44;
1.3.2. основни терапевтични процедури:
93.94, 99.21, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги в хода на амбула
торната процедура:
1.4.1. обща оценка на състоянието на паци
ента и контрол по отношение на протичането
на заболяването:
1.4.1.1. извършване на физикални прегледи
на обективното състояние;
1.4.1.2. назначаване на медико-диагностич
ни изследвания и др. – кръвна картина, ЕКГ,
спирометрия, пулсоксиметрия, рентгеногра
фия на гръден кош, К АТ и др. по преценка;
1.4.1.3. организиране на консултативни
прегледи и други специализирани дейности;
1.4.2. определяне на план за лечение и
контрол на терапевтичното поведение:
1.4.2.1. назначаване на лечение и диетичен
режим;
1.4.2.2. осигуряване на лекарствени про
дукти;
1.4.2.3. ревизия на терапевтичната схема
при необходимост или насочване за болнично
лечение при изчерпване на възможностите за
амбулаторно лечение;
1.4.3. обучение на пациента и неговите
близки и др.;
1.4.4. медицинска експертиза.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги при приключване
на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на обективни данни
за стабилно общо състояние (клинични/па
раклинични) и:
1.5.1.1. извършени до 3 клинични прегледа
годишно;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапев
тични процедури в зависимост от оценката
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на състоянието на пациента и протичането
на заболяването;
1.5.1.3. изготвен план за контрол на про
тичане на заболяването за следващ период
на наблюдение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи и изследвания
в лечебното заведение съгласно плана по
т. 1.5.1.2;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.“
16. Създава се амбулаторна процеду ра
№ 41 „Амбулаторно лечение и контрол при
туберозна склероза“:
„Амбулаторна процедура № 41
„Амбулаторно лечение и контрол при тубе
розна склероза“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължи
телно здравноосигурени лица със заболявания
по МКБ-10: Z09.7 и допълнителни основни
кодове Q85.1.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на ме
дицинската специалност „Нервни болести“,
осъществявана на трето ниво на компетент
ност, съгласно медицински стандарт „Нервни
болести“, от обхвата на медицинската специ
алност „Детска неврология“, осъществявана
на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Нервни болести“, от
обхвата на медицинската специалност „Не
фрология“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Нефрология“, от обхвата на медицинска
та специалност „Педиатрия“, осъществявана
на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт по „Педиатрия“, от
обхвата на медицинската специалност „Кар
диология“, осъществявана на трето ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
по „Кардиология“, от обхвата на медицинската
специалност „Очни болести“, осъществявана
на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт по „Очни болести“ спо
ред формата на заболяването и състоянието.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
89.03, 87.03, 88.72, 88.75, 88.76, 88.91, 89.14, 89.52;
1.3.2. основни терапевтични процедури:
99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги в хода на амбула
торната процедура:
1.4.1. обща оценка на състоянието на паци
ента и контрол по отношение на протичането
на заболяването:
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1.4.1.1. извършване на физикални прегледи
на обективното състояние;
1.4.1.2. назначаване на медико-диагностич
ни изследвания в зависимост от формата на
заболяването;
1.4.1.3. организиране на консултативни
прегледи и други специализирани дейности;
1.4.2. определяне на план за лечение и
контрол на терапевтичното поведение:
1.4.2.1. назначаване на симптоматично
лечение и диетичен режим;
1.4.2.2. осигуряване на консервативно ле
чение или насочване за оперативно лечение
в зависимост от стадия и формата на забо
ляването;
1.4.2.3. ревизия на терапевтичната схема
при необходимост или насочване за болнично
лечение при изчерпване на възможностите за
амбулаторно лечение;
1.4.3. обучение на пациента и неговите
близки и др.;
1.4.4. медицинска експертиза.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги при приключване
на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на обективни данни
за стабилно общо състояние (клинични/па
раклинични) и:
1.5.1.1. извършени до 3 клинични прегледа
годишно;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапев
тични процедури в зависимост от оценката
на състоянието на пациента и протичането
на заболяването;
1.5.1.3. изготвен план за контрол на про
тичане на заболяването за следващ период
на наблюдение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи и изследвания
в лечебното заведение съгласно плана по
т. 1.5.1.2;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.“
17. Създава се амбулаторна процедура № 42
„Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
на пациенти с тежкопротичащи възпалителни
полиартропатии и спондилопатии“:
„Амбулаторна процедура № 42
„Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
на пациенти с тежкопротичащи възпалителни
полиартропатии и спондилопатии“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура вк лючва
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и услуги, предоставяни на задължи
телно здравноосигурени лица със заболявания
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по МКБ-10: Z09.7 и допълнителни основни
кодове M05.0, M05.1, M05.2, М05.3, M05.8,
М07*, M08.1, M08.2, M08.3, M08.4, М45.
1.2. Амбулаторната процедура включва
дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на
медицинската специалност „Ревматология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стан
дарт „Ревматология“, от обхвата на медицин
ската специалност „Детска ревматология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Педиатрия“ (за лица под 18 години).
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури:
89.03, 87.22, 87.23, 87.24, 87.41, 88.21, 88.22,
88.23, 88.24, 88.25, 88.26, 88.27, 88.28, 88.33,
89.29, 89.52, 90.33, 90.59, 90.98, 93.01;
1.3.2. основни терапевтични процедури:
81.92, 83.96, 83.97, 99.23, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги в хода на амбула
торната процедура:
1.4.1. обща оценка на състоянието на паци
ента и контрол по отношение на протичането
на заболяването:
1.4.1.1. извършване на физикални прегледи
на обективното състояние;
1.4.1.2. назначаване на медико-диагностич
ни изследвания:
1.4.1.2.1. за па ц иен т и с ювен и лен ар 
трит – кръвна картина, СУЕ, АЛАТ, АСАТ,
урина, белтък, седимент, определяне на анти
нуклеарни антитела в серум, рентгенография
на засегнатата става; консултация с очен лекар
по преценка;
1.4.1.2.2. за пациенти с ревматоиден ар
трит – изследване на урина с течни реактиви,
СУЕ, фибриноген, рентгенография на засег
натите стави;
1.4.1.2.3. за пациенти с псориатични и
ентеропатични артропатии – пикочна кисе
лина, химично изследване на урина с течни
реактиви, СУЕ, кръвна картина – поне осем
показателя, рентгенография на засегнатите
стави, консултация със специалист по кожни
и венерически болести/гастроентеролог;
1.4.1.2.4. за пациенти с анкилозиращ спон
дилит – СУЕ, кръвна картина – поне осем
показателя, рентгенография на крайници и
гръбначни прешлени;
1.4.1.3. организиране на консултативни
прегледи и други специализирани дейности;
1.4.2. определяне на план на лечение и
контрол на терапевтичното поведение;
1.4.3. периодична преценка на ефекта от
проведеното лечение до момента, в т.ч. при
необходимост:
1.4.3.1. ревизия на терапевтичната схема и
предписване на лечение и диетичен режим;
1.4.3.2. насочване на пациент за изготвяне
на план на лечение и проследяване на тера
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певтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на чл. 78, ал. 2 ЗЗО;
1.4.3.3. насочване на пациент за болнично
лечение при изчерпване на възможностите за
амбулаторно лечение;
1.4.4. обучение на пациента и неговите
близки и др.;
1.4.5. медицинска експертиза.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилита
ционни дейности и услуги при приключване
на амбулаторната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
процедурата въз основа на обективни данни
за стабилно общо състояние (клинични/па
раклинични) и:
1.5.1.1. извършени до 4 клинични прегледа,
но не по-малко от 2 през период от 3 месеца;
1.5.1.2. изпълнени диагностични и терапев
тични процедури в зависимост от оценката
на състоянието на пациента и протичането
на заболяването;
1.5.1.3. изготвен план за контрол на про
тичане на заболяването за следващ период
на наблюдение.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на процедурата,
в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи и изследвания
в лечебното заведение съгласно плана по
т. 1.5.1.2;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация.“
§ 4. В приложение № 8 към чл. 1, ал. 1
„Клинични процедури“, в клинична проце
дура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг
и интензивни грижи с механична вентила
ция и/или парентерално хранене“, в т. 1.2 в
края се добавя „(в условията на спешност до
осигуряване на специализиран транспорт;
дейността може да се осъществява на второ
ниво на компетентност съгласно медицински
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“)“.
§ 5. В приложение № 9 към чл. 1, ал. 1
„Клинични пътеки“ се правят следните из
менения и допълнения:
1. В клинична пътека № 36 „Диагностика
и лечение на белодробен тромбоемболизъм
без фибринолитик“, в т. 1.5.1.1 след думите
„топичната и“ се добавя „по възможност на“.
2. В клинична пътека № 37 „Диагностика
и лечение на белодробен тромбоемболизъм
с фибринолитик“, в т. 1.5.1.1 след думите
„топичната и“ се добавя „по възможност на“.
3. В клинична пътека № 38 „Диагностика и
лечение на хронична обструктивна белодробна
болест – остра екзацербация“, в т. 1.2 думите
„специалност „Пневмология и фтизиатрия“,
осъществявана най-малко на“ се заменят със
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„специалност „Пневмология и фтизиатрия“,
осъществявана в съответствие с изискванията
на най-малко“.
4. В клинична пътека № 43 „Бронхоскоп
ски процедури с неголям обем и сложност в
пулмологията“:
а) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Пневмология и фтизиатрия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Пневмология и фтизиатрия“, от обхвата на
медицинската специалност „Вътрешни бо
лести“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Вътрешни болести“, от обхвата
на медицинската специалност „Гръдна хи
рургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Гръдна хирургия“, от обхвата на
медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохи
рургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на
медицинската специалност „Детска пневмо
логия и фтизиатрия“, осъществявана на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Педиатрия“.“;
б) точка 1.5.1.2 се изменя така:
„1.5.1.2. проведено лечение на основното
заболяване с документирано подобряване
на установени отклонения в жизненоважни
функции и/или усложнения.“
5. В клинична пътека № 45 „Лечение на
декомпенсирана хронична дихателна недоста
тъчност при болести на дихателната система“,
в т. 1.2 думите „специалност „Пневмология
и фтизиатрия“, осъществявана най-малко на“
се заменят със „специалност „Пневмология и
фтизиатрия“, осъществявана в съответствие
с изискванията на най-малко“.
6. В клинична пътека № 69 „Високоспеци
ализирани интервенционални процедури при
заболявания на гастроинтестиналния тракт“
т. 1.5.1.3 се изменя така:
„1.5.1.3. документирано подобряване на
жизненоважни параметри и лабораторни пока
затели, които е възможно да бъдат повлияни
до края на необходимия болничен престой.“
7. В клинична пътека № 71 „Диагностика
и лечение на заболявания на тънкото и де
белото черво“:
а) точка 1.4.2.1 се изменя така:
„1.4.2.1. усложнено заболяване на долния
ГИТ, съпроводено с „алармиращи“ симптоми
и с едно или повече от следните отклонения:
диселектролитемия, доказана чрез промени в
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серумния Na, К, Ca и Mg; повишен креатинин
и урея, анемичен синдром или резултати от
образни изследвания, насочващи към забо
ляване на долния ГИТ;“
б) точка 1.5.1.2 се изменя така:
„1.5.1.2. документирано подобряване на
жизненоважни параметри и лабораторни пока
затели, които е възможно да бъдат повлияни
до края на необходимия болничен престой.“
8. В клинична пътека № 73 „Високоспеци
ализирани интервенционални процедури при
заболявания на хепатобилиарната система
(ХБС), панкреаса и перитонеума“, в т. 1.5.1.4
в края се поставя запетая и се добавя „които
е възможно да бъдат повлияни до края на
необходимия болничен престой“.
9. В клинична пътека № 75 „Диагностика
и лечение на декомпенсирани чернодробни
заболявания (цироза)“ т. 1.5.1.2 се изменя така:
„1.5.1.2. документирано подобряване на
променените параметри и усложнения при
хронично чернодробно забол яване, които
е възможно да бъдат повлияни до края на
болничния престой;“.
10. В клинична пътека № 76 „Диагностика
и лечение на хронични чернодробни заболя
вания“:
а) в т. 1.2 след думите „медицински стандарт
„Гастроентерология“ се добавя „(за дейности
по т. 1.4.4, 1.4.5.4 и 1.4.5.5 при лица над 18
години, осъществявани най-малко на трето
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Гастроентерология“)“;
б) в т. 1.3.1 числото „38.99“ и запетаята
след него се заличават;
в) в т. 1.3.2 след думата „процедури“ и
двуеточието след нея се добавя „38.99“ и се
поставя запетая.
11. В клинична пътека № 85 „Диагностика
и лечение на гломерулонефрити – остри и
хронични, първични и вторични при системни
заболявания – новооткрити“:
а) в т. – 1.3.1 след числото „55.23“ и запе
таята след него се добавя „54.22“ и се поставя
запетая;
б) в т. 1.5.1.1 след думата „изследване“ се
добавя „на бъбрек“.
12. В клинична пътека № 117 „Оперативно
лечение при сърдечни заболявания в усло
вията на екстракорпорално кръвообращение
при лица от 0 до 18 години. Минимално
инвазивни сърдечни операции при лица от 0
до 18 години“, в т. 1.3.2 след числото „35.53“
и запетаята след него се добавя „35.99“ и се
поставя запетая.
13. В клинична пътека № 133 „Консерватив
но лечение на глаукома, съдови заболявания
на окото и неперфоративни травми“, в т. 1.1
индексът „H 53.0“ и запетаята след него се
заличават.
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14. В клинична пътека № 136 „Оперативно
лечение на заболявания в областта на ушите,
носа и гърлото с много голям обем и слож
ност“, в т. 1.3.2:
а) числото „21.30“ и запетаята след него
се заличават;
б) числото „28.0“ и запетаята след него се
заличават.
15. В клинична пътека № 137 „Оперативно
лечение на заболявания в областта на ушите,
носа и гърлото с голям обем и сложност“:
а) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Ушно-носно-гърлени болести“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Ушно-носно-гърлени болести“, от обхвата на
медицинската специалност „Лицево-челюстна
хирургия“, осъществявана най-малко на трето
ниво на компетентност, съгласно медицин
ски стандарт „Лицево-челюстна хирургия“
по отношение на оперативни процедури с
кодове по МКБ-9 КМ: 06.7, 16.61, 16.62, 16.92,
16.98, 21.04, 21.05, 21.85, 25.2, 27.64, 29.2, 29.33,
29.52, 29.53, 29.54, 29.59, 76.68, 76.92, от обхвата
на медицинската специалност „Пластичновъзстановителна хирургия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Пластичновъзстановителна хирургия“ по отношение на
оперативни процедури с кодове по МКБ-9 КМ:
16.61, 16.62, 16.92, 16.98, 18.71, 21.85, 21.88, 76.68,
76.92, от обхвата на медицинската специалност
„Детска хирургия“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“
по отношение на оперативни процедури с код
по МКБ-9 КМ 29.2.“;
б) в т. 1.3.2 числото „30.29“ и запетаята
след него се заличават.
16. В клинична пътека № 138 „Оперативно
лечение на заболявания в областта на ушите,
носа и гърлото със среден обем и сложност“:
а) в т. 1.2:
аа) числата „26.32, 26.42, 26.49“ и запетаята
след тях се заличават;
бб) в края се поставя запетая и се добавя
„от обхвата на медицинската специалност
„Детска хирургия“, осъществявана най-малко
на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“
по отношение на оперативни процедури с
кодове по МКБ-9 КМ: (за код 40.29 при деца
от 1- до 3-годишна възраст)“;
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б) точка 1.3.2 се изменя така:
„1.3.2. основни терапевтични процедури:
04.0, 04.2, 04.03, 04.04, 04.07, 08.61, 08.62, 08.70,
09.81, 18.21, 18.29, 18.31, 18.39, 18.5, 18.72, 18.9,
20.3, 20.32, 20.51, 21.5, 21.69, 21.82, 21.84, 21.85,
21.86, 21.87, 21.89, 21.99, 22.12, 22.31, 22.39, 22.41,
22.42, 22.71, 22.79, 22.9, 26.4, 26.30, 26.31, 27.0,
27.53, 27.54, 27.55, 27.56, 27.57, 27.59, 27.69, 27.71,
27.72, *27.73, 27.79, 27.92, 28.0, 28.2, 28.3, 28.4,
28.5, 28.91, 28.92, 28.99, 28.6, 28.91, 28.7, 30.01,
30.09, 30.21, 30.22, 30.29, 31.1, 31.21, 31.29, 31.0,
31.3, 31.43, 31.44, 31.5, 31.69, 31.72, 31.74, 31.79,
31.91, 31.92, 31.93, 31.95, 31.98, 38.82, 40.29, 86.09,
86.4, 86.60, 86.63, *86.67, 86.69, 86.70, 86.71, 86.74,
86.75, *86.81, 86.84, *86.89, 86.93.“
17. В клинична пътека № 140 „Консерва
тивно парентерално лечение при ушно-носногърлени болести“, в т. 1.2 в края се поставя
запетая и се добавя „от обхвата на медицинска
та специалност „Педиатрия“, осъществявана
най-малко на първо ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Педиатрия“
(само за код по МКБ-10 J03.0 и J03.8 за деца
до 3 години)“.
18. В клинична пътека № 161 „Радикално
отстран яване на женск и полови органи“,
в т. 1.2 след думите „медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“ се добавя „с
възможност за осигуряване на дейност“.
19. В клинична пътека № 162 „Оперативни
интервенции чрез коремен достъп за отстра
няване на болестни изменения на женските
полови органи“, в т. 1.3.1 след числото „65.53“
и запетаята след него се добавя „65.54“ и се
поставя запетая.
20. В клинична пътека № 163 „Оперативни
интервенции чрез долен достъп за отстраня
ване на болестни изменения или инвазивно
изследване на женските полови органи“ точка
1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Акушерство и гинекология“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност (в услови ята на спешност
най-малко на първо ниво на компетентност),
съгласно медицински стандарт „Акушерство
и гинекология“; от обхвата на медицинската
специалност „Детска хирургия“, осъщест
вявана най-малко на второ ниво на ком
петентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохи
рургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия“ (дейността по
процедура с код по МКБ-9 КМ 71.71 при деца
под 9-годишна възраст се осъществява само в
обхвата на медицинската специалност „Детска
хирургия“, осъществявана на трето ниво на
компетентност съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохи
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рургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия“).“
21. В клинична пътека № 182 „Оператив
ни процедури при хернии“, в т. 1.2 в края се
добавя „за деца под 9 години и най-малко на
първо ниво на компетентност за деца над 9
години“.
22. В клинична пътека № 183 „Оперативни
процедури при хернии с инкарцерация“, в
т. 1.2 числото „8“ се заменя с „9“.
23. В клинична пътека № 187 „Оперативни
процедури върху черен дроб“, в т. 1.2 в края се
добавя „(за код 50.61 в условията на спешност
дейността може да се осъществява най-малко
на първо ниво на компетентност)“.
24. В клинична пътека № 189 „Оперативни
процедури върху панкреас и дистален холедох,
с голям и много голям обем и сложност“, в
т. 1.2.1 след думите „Хирургия“ се добавя „и
медицинската специалност „Детска хирур
гия“, а думата „осъществявана“ се заменя с
„осъществявани“.
25. В клинична пътека № 191 „Оперативни
процедури върху далака“:
а) в т. 1.2.2 след думата „дейност“ се до
бавя „с кодове 41.43, 41.5“, а в края се добавя
„при травми за извършване на тотална или
частична спленектомия“;
б) в т. 1.2.3 думите „на трето“ се заменят
с „най-малко на второ“;
в) в т. 1.2.4 думите „Хирургия“, осъществя
вана най-малко на първо и второ“ се заменят
с „Детска хирургия“, осъществявана най-малко
на първо“.
26. В клинична пътека № 199 „Лечение на
тумори на кожа и лигавици – злокачествени
и доброкачествени новообразувания“:
а) в наименованието думите „и доброка
чествени“ се заличават;
б) в т. 1.1 думите „и доброкачествени“ се
заличават;
в) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Хирургия“, осъществявана наймалко на второ ниво на компетентност, съглас
но медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;
от обхвата на медицинската специалност „Кож
ни и венерически болести“, осъществявана
на трето ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Кожни и венерически
болести“, като при изпълнение на оперативни
дейности се спазват специфичните изисквания
на медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;
от обхвата на медицинската специалност
„Детска хирургия“, осъществявана най-малко

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

на второ ниво на компетентност, съгласно
медицински стандарт „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“;
от обхвата на медицинската специалност
„Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Пластично-възстановителна и ес
тетична хирургия“;
г) в т. 1.4.2.1 след думата „лечение“ се до
бавя „с решение на клинична онкологична
комисия“;
д) в т. 1.4.2.2 след думата „метастази“
тирето и думите „клиничната пътека се из
пълнява в онкохирургична клиника/отделение
в специализираната онкологична мрежа“ се
заличават;
е) точка 1.4.2.3 се отменя;
ж) в т. 1.5.3 думите „в случаите на доказано
онкологично заболяване“ се заличават.
27. Създава се клинична пътека № 199а
„Лечение на тумори на кожа и лигавици – до
брокачествени новообразувания“:
„Клинична пътека № 199а
„Лечение на тумори на кожа и лигави
ци – доброкачествени новообразувания“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задъл жително
здравноосигурени лица с доброкачествени
новообразувания на кожата, налагащи опе
ративно лечение.
1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинска
та специалност „Хирургия“, осъществявана
най-малко на второ ниво на компетентност,
съгласно медицински стандарт „Общи меди
цински стандарти по хирургия, неврохирур
гия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова
хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна
хирургия“; от обхвата на медицинската спе
циалност „Кожни и венерически болести“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стан
дарт „Кожни и венерически болести“, като при
изпълнение на оперативни дейности се спазват
специфичните изисквания на медицински
стандарт „Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова х иру рги я, детска
хирургия и лицево-челюстна хирургия“; от
обхвата на медицинската специалност „Детска
хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Общи медицински стандарти по
хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия,
кардиохиру рги я, съдова х иру рги я, детска
х и ру рг и я и л и цево -чел юс т на х и ру рг и я“;
от обхвата на медицинската специалност
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„Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицин
ски стандарт „Пластично-възстановителна и
естетична хирургия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури:
40.51, 40.52, 40.53, 40.54, 40.59, 86.4.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностичнолечебен план.
1.4.2. Диагностика и лечение на:
1.4.2.1. пациенти над 18 години с добро
качествени новообразувания – хемангиом,
лимфангиом, атером, фибром, липом, хигром
с размер на новообразуванието не по-малък
от 4 см;
1.4.2.2. деца до 18 г. с доброкачествени
новообразувания – хемангиом, лимфангиом,
атером, фибром, липом, хигром.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги при дехоспита
лизацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
болничното лечение въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.5.1.1. първично (вторично) зарастваща
оперативна рана, неизискваща ежедневно
третиране в болнични условия;
1.5.1.2. липса на фебрилитет през послед
ните 24 часа;
1.5.1.3. липса на значими субективни оп
лаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализа
цията, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспан
серизация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, те
жестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
28. В клинична пътека № 200 „Реконструк
тивни операции на гърдата по медицински по
казания след доброкачествени и злокачествени
тумори, вродени заболявания и последици от
травми и изгаряния“:
а) в т. 1.2 в края се добавя „и специфич
ните изисквания на медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична
хирургия“(за дейностите по 1.4.2.7)“;
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б) създава се т. 1.4.2.8:
„1.4.2.8. едноетапна мамектомия с рекон
структивна операция на една или две млечни
жлези при пациенти:
1.4.2.8.1. с хистологично доказани зло
качествени новообразувания на гърдата и
решение на клинична онкологична комисия
за провеждане на едноетапна мамектомия с
реконструктивна операция;
1.4.2.8.2. при които в хода на оперативна
интервенци я е установено злокачествено
новообразувание на гърдата, доказано с хис
тологично изследване.“;
в) създава се т. 1.5.1.4:
„1.5.1.4. за пациенти по т. 1.4.2.8 – при
положителен резултат от хистологично из
следване, проведено преди или по време на
оперативната интервенция, и насочване към
клинична онкологична комисия в случаите
по 1.4.2.8.2.“
29. В клинична пътека № 210 „Периферни
и черепномозъчни нерви (екстракраниална
част) – оперативно лечение“, в т. 1.3.1 числото
„03.09“ и запетаята след него се заличават.
30. В клинична пътека № 211 „Гръбначни и
гръбначно-мозъчни оперативни интервенции
с голям и много голям обем и сложност“:
а) в т. 1.2 думите „Ортопедия и травмато
логия“, осъществявана най-малко на второ“
се заменят с „Ортопедия и травматология“,
осъществявана на трето“;
б) в т. 1.4.2 след думата „процедури“ се доба
вя „с голям и много голям обем и сложност“;
в) създават се точки 1.4.2.8 и 1.4.2.9:
„1.4.2.8. Чуждо тяло в областта на гръб
начния стълб;
1.4.2.9. Вродени дефекти в областта на
гръбначния стълб, менингоцеле.“
31. В клинична пътека № 212 „Гръбначни и
гръбначно-мозъчни оперативни интервенции
със среден обем и сложност“:
а) в наименованието думите „със среден“
се заменят със „с малък и среден“;
б) в т. 1.1 думите „със среден“ се заменят
със „с малък и среден“;
в) в т. 1.3.1 след числото „02.94“ и запета
ята след него се добавя „03.09 (не включва
експлорация на коренчета на спинални нерви
и фораменотомия)“ и се поставя запетая.
32. В клинична пътека № 215 „Оперативно
лечение на болести на бял дроб, медиасти
нум, плевра и гръдна стена, без онкологични
заболявания“, в т. 1.2 в края се добавя „и при
спазване на изискванията на медицински
стандарт „Гръдна хирургия“.
33. В клинична пътека № 217 „Оперативни
процедури с голям и много голям обем и
сложност на таза и долния крайник“:
а) в наименованието думите „и много го
лям“ се заличават;
б) в т. 1.1 думите „и много голям“ се за
личават;
в) в т. 1.2:
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аа) числото „79.39“ и запетаята след него
се заличават;
бб) числото „79.85“ и запетаята след него
се заличават;
г) точка 1.3.1 се изменя така:
„1.3.1. основни терапевтични процедури:
77.25, 77.27, 77.29, 77.35, 77.39, 77.49, 77.69, 77.85,
77.89, 78.05, 78.07, 78.09, 78.25, 78.27, 78.35, 78.37,
78.47, 78.49, 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55,
79.86, 79.87, 80.45, 81.12, 81.21, 81.22, 81.40, 81.42,
81.43, 84.16, 84.17, 84.25, 84.26, 84.27, 84.28,
86.71, 86.74;“
д) в т. 1.4.2.1 съюзът „и“ се заменя с „без
кръвна репозиция и вътрешна фиксация, и
фрактури в областта на“;
е) в т. 1.4.2.4 в края се добавя „под нивото
на тазобедрената става“.
34. Създава се клинична пътека № 217а
„Оперативни процедури с много голям обем
и сложност на таза, тазобедрената и колян
ната става“:
„Клинична пътека № 217а
„Оперативни процедури с много голям обем
и сложност на таза, тазобедрената и колян
ната става“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задължително здрав
ноосигурени лица със състояния и заболявания
на таза, тазобедрената и колянната става с
необходимост от извършване на оперативни
процедури с много голям обем и сложност.
1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана на трето ниво на компетент
ност, съгласно медицински стандарт „Орто
педия и травматология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури:
77.95, 77.99, 79.39, 79.85, 80.05, 80.06, 81.53,
81.55, 84.18, 84.19.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностичнолечебен план.
1.4.2. Спешна диагностика и лечение за
пациенти със:
1.4.2.1. фрактури в областта на тазовия
пръстен и ацетабулума с необходимост от
кръвна репозиция и вътрешна фиксация не
зависимо от възрастта на пациента;
1.4.2.2. хронично настъпили артериални
оклузии, неподлежащи на артериална рекон
струкция, с напреднали тъканни промени,
нуждаещи се от първична ампутация на ниво
хемипелвис и тазобедрена става;
1.4.2.3. първични и метастатични злока
чествени новообразувания на таза, подлежащи
на оперативно лечение с много голям обем
и сложност.
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1.4.3. Планирана диагностика и лечение
при заболявания, асептично и септично раз
хлабване и деформитети в областта на тазовия
пръстен и долните крайници, индицирани за
оперативно лечение с много голям обем и
сложност – ревизионна артропластика и/или
отстраняване на тазобедрена и колянна става.
1.4.4. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги при дехоспита
лизацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
болничното лечение въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.5.1.1. добре зарастваща оперативна рана;
1.5.1.2. липса на фебрилитет през послед
ните 24 часа;
1.5.1.3. липса на значими субективни оп
лаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализа
цията, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспан
серизация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на
лечебно заведение или обединение с възмож
ности за комплексно лечение в случаите на
доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, те
жестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
35. Създава се клинична пътека № 217б
„Оперативни процедури при множествени
счупвания и/или луксации на таза, горни и
долни крайници“:
„Клинична пътека № 217б
„Оперативни процедури при множествени
счупвания и/или луксации на таза, горни и
долни крайници“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги, предоставяни на задъл жително
здравноосиг у рени лица при множествени
счупвания и/или луксации на таза, горни и
долни крайници с необходимост от извърш
ване на оперативни процедури с много голям
обем и сложност.
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1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Ортопедия и травматология“,
осъществявана на трето ниво на компетент
ност, съгласно медицински стандарт „Орто
педия и травматология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни терапевтични процедури:
79.31, 79.32, 79.35, 79.36, 79.39, 79.81, 79.82,
79.85, 79.86, 79.87.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги по време на
хоспитализацията:
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностичнолечебен план.
1.4.2. Спешна диагностика и лечение за
пациенти със:
1.4.2.1. фрактури в областта на тазовия
пръстен и/или ацетабулума и горните и/или
долните крайници независимо от възрастта
на пациента;
1.4.2.2. фрактури на повече от две дълги
тръбести кости независимо от възрастта на
пациента;
1.4.2.3. фрактури на таза и/или ацетабулума
и луксации на големи стави независимо от
възрастта на пациента;
1.4.2.4. фрактура на дълга тръбеста кост и
две или повече луксации на контралатерал
ни големи стави независимо от възрастта на
пациента.
1.4.3. Здравни грижи.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабили
тационни дейности и услуги при дехоспита
лизацията:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на
пациента и медицинско заключение за лип
са на медицински риск от приключване на
болничното лечение въз основа на обективни
данни за стабилно общо състояние (клинични/
параклинични) и:
1.5.1.1. добре зарастваща оперативна рана;
1.5.1.2. липса на фебрилитет през послед
ните 24 часа;
1.5.1.3. липса на значими субективни оп
лаквания.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагнос
тични, лечебни и рехабилитационни дейности
и услуги след приключване на хоспитализа
цията, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в лечебното
заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспан
серизация.
1.5.3. Насочване към клинична онкологична
комисия или клинична хематологична комисия
(съгласно медицински стандарти „Медицинска
онкология“ и „Клинична хематология“) на
лечебно заведение или обединение с възмож
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ности за комплексно лечение в случаите на
доказано онкологично заболяване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4
се осъществяват незабавно или се планират
за изпълнение в зависимост от развитието, те
жестта и остротата на съответното заболяване
и определения диагностично-лечебен план.“
36. В клинична пътека № 219 „Оператив
ни процедури на таза и долния крайник със
среден обем и сложност“:
а) в т.1.2, изречение второ числото „79.25“
и запетаята след него се заличават;
б) точка 1.3.1 се изменя така:
„1.3.1. основни терапевтични процедури:
77.05, 77.06, 77.07, 77.08, 77.09, 77.15, 77.16, 77.17,
77.19, 77.26, 77.28, 77.36, 77.37, 77.38, 77.45, 77.47,
77.48, 77.51, 77.52, 77.53, 77.54, 77.56, 77.57, 77.58,
77.59, 77.65, 77.66, 77.67, 77.68, 77.86, 77.87, 77.88,
77.96, 77.97, 77.98, 78.06, 78.08, 78.15, 78.17, 78.18,
78.28, 78.38, 78.46, 78.48, 78.55, 78.56, 78.57, 78.58,
78.65, 78.66, 78.67, 78.68, 78.69, 78.75, 78.76, 78.77,
78.78, 78.95, 78.96, 78.97, 78.98, 79.05, 79.06,79.09,
79.15, 79.16, 79.25, 79.26, 79.27, 79.37, 79.39, 79.45,
79,46, 79.49, 79.56, 79.59, 79.65, 79.66, 79.75, 79.76,
80.07, 80.08, 80.15, 80.16, 80.46, 80.47, 80.48, 80.75,
80.76, 80.77, 80.78, 81.11, 81.13, 81.14, 81.15, 81.16,
81.44, 81.45, 81.46, 81.47, 81.49, 83.11, 83.12, 83.15,
83.17, 83.19, 83.32, 83.39, 83.64, 83.71, 83.72, 83.73,
83.74, 83.75, 83.76, 83.77, 83.79, 83.81, 83.82, 83.83,
83.84, 83.85, 83.86, 83.87, 83.88, 84.11, 84.12, 84.13,
84.14, 84.15, 84.3, 86.63, 86.85;“
в) създава се т. 1.4.3.4:
„1.4.3.4. отстраняване от костите на им
плантирани уреди (на фемур, тибия, фибула,
тарзални и метатарзални кости и фаланги
на крак).“;
г) създава се т. 1.5.1.4:
„1.5.1.4. в случаите по т. 1.4.3.4 – и отстра
нени имплантирани в костите уреди.“;
д) в т. 1.5.2.2 в края се поставя запетая и
се добавя „в това число планиране на дей
ностите по отстраняване на имплантираните
в костите уреди“.
37. В клинична пътека № 220 „Оперативни
процедури в областта на раменния пояс и
горния крайник с голям обем и сложност“, в
т. 1.3.1 се правят следните допълнения:
а) след числото „78.42“ и запетаята след него
се добавя „79.11, 79.12“ и се поставя запетая;
б) след числото „79.31“ и запетаята след
него се добавя „79.32“ и се поставя запетая.
38. В клинична пътека № 222 „Средни опе
ративни процедури в областта на раменния
пояс и горния крайник“:
а) в т. 1.2, изречение първо, след думите
„стандарт „Ортопедия и травматология“ се
добавя „(за кодове 79.11, 79.12, 79.32 – само в
условията на спешност)“;
б) точка 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Планирана диагностика и оперативно
лечение при:
1.4.3.1. заболявания в областта на горния
крайник, индицирани за извършване на средни
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оперативни процедури поради изчерпване на
консервативните възможности;
1.4.3.2. отстраняване от костите на им
плантирани уреди (на скапула, клавикула,
хумерус, радиус и улна).“;
в) създава се т. 1.5.1.4:
„1.5.1.4. в случаите по т. 1.4.3.2 – и отстра
нени имплантирани в костите уреди.“;
г) в т. 1.5.2.2 в края се поставя запетая и
се добавя „в т. ч. планиране на дейностите
по отстраняване на имплантираните в кос
тите уреди“.
39. В клинична пътека № 226 „Оператив
но лечение в лицево-челюстната област с
голям обем и сложност“, в т. 1.2 в края се
поставя запетая и се добавя „от обхвата на
медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана на трето ниво на компетент
ност, съгласно медицински стандарт „Общи
медицински стандарти по хирургия, невро
хирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия,
съдова хирургия, детска хирургия и лицевочелюстна хирургия“ (за процедура с код 40.3
при деца до 3 години)“.
40. В клинична пътека № 227 „Оперативни
процедури в лицево-челюстната област със
среден обем и сложност“ се правят следните
изменения:
а) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности
и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската
специалност „Лицево-челюстна хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на
медицинската специалност „Орална хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Орална хирургия“ и медицински стандарт
„Лицево-челюстна хирургия“ (за процедури
с кодове: 21.82, 22.53, 22.61, 22.62, 27.31, 27.53,
27.99, 76.65, 76.75 и 97.36), от обхвата на меди
цинската специалност „Ушно-носни-гърлени
болести“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“, от
обхвата на медицинската специалност „Плас
тично-възстановителна и естетична хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Пластично-възстановителна и естетична хи
рургия“ (за процедури с кодове: 04.07; 08.23;
08.24; 08.31, 08.32, 08.33, 08.34, 08.35, 08.36,
08.37, 08.38; 08.41, 08.42, 08.43, 08.44, 08.52,
18.29, 18.31, 18.39; 18.71; 18.72; 21.05; 21.82; 21.86;
21.88; 27.99; 86.89, 86.84).“;
б) т. 1.3.1 се изменя така:
„1.3.1. основни терапевтични процедури:
04.07, 08.02, 08.23, 08.24, 08.25, 08.31, 08.32,
08.33, 08.34, 08.35, 08.36, 08.37, 08.38, 08.41,
08.42, 08.43, 08.52, 18.29, 18.31, 18.39, 18.71,
18.72, 21.04, 21.05, 21.07, 21.69, 21.82, 21.86,
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21.88, 21.99, 22.2, 22.41, 22.42, 22.50, 22.51, 22.52,
22.53, 22.60, 22.61, 22.62, 22.63, 22.64, 22.79,
22.9, 27.31, 27.53, 27.72, 27.99, 29.52, 31.1, 39.41,
76.2, 76.65, 76.75, 76.78, 76.97, 86.3, 86.67, 86.69,
86.75, 86.84, 97.36.“
41. В клинична пътека № 228 „Оперативно
лечение на възпалителни процеси в област
та на лицето и шията“, в т. 1.2 в края се
поставя запетая и се добавя „от обхвата на
медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Общи медицински стандарти по хирургия,
неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохи
рургия, съдова хирургия, детска хирургия и
лицево-челюстна хирургия „(за процедури с
кодове 86.09, 86.22 при деца до 9 години)“.
42. В клинична пътека № 229 „Консер
вативно лечение при заболявания на ли
цево-челюстната област“, в т. 1.2 в края се
поставя запетая и се добавя „от обхвата на
медицинската специалност „Детска хирургия“,
осъществявана най-малко на второ ниво на
компетентност, съгласно медицински стандарт
„Детска хирургия“ за деца до 1 година със
заболяване по МКБ-10 D18.0“.
43. В клинична пътека № 230 „Оперативно
лечение на вродени малформации в лицевочелюстната област“:
а) навсякъде в т. 1.2:
аа) числото „21.91.“ се заличава;
бб) числото „27.41.“ се заличава;
б) в т. 1.3.1:
аа) числото „21.91.“ се заличава;
бб) числото „27.41.“ се заличава.
44. В клинична пътека № 231 „Лечение на
фрактури на лицевите и челюстните кости“
се правят следните изменения:
а) в т. 1.2 думите „(за процедури с кодове:
21.71, 21.72, 76.71, 76.72, 76.73, 76.74, 76.76, 76.77,
76.79, 79.89, 93.54, 93.55), от обхвата на меди
цинската специалност „Ушно-носни-гърлени
болести“, осъществявана най-малко на второ
ниво на компетентност, съгласно медицински
стандарт „Ушно-носни-гърлени болести“ (за
процедура с код 21.72)“ се заменят със „(за
процедури с кодове: 76.71, 76.72, 76.73, 76.74,
76.76, 76.77, 76.79, 79.89, 93.54, 93.55)“;
б) в т. 1.3.1 числата „21.71, 21.72“ и запетаята
след тях се заличават.
45. В клинична пътека № 236 „Оперативно
лечение на последствията от изгаряне и трав
ма на кожата и подкожната тъкан“, в т. 1.2
думите „Ушно-носно-гърлени болести“, осъ
ществявана най-малко на второ“ се заменят
с „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществя
вана на трето“.
46. В клинична пътека № 262 „Физикална
тeрапия и рехабилитация на болести на цен
трална нервна система“:
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а) в т. 1.4.3 в края се добавя „и пациенти с
трайно намалена работоспособност над 70 %
по повод основно заболяване по т. 1.1“;
б) в т. 1.4.4 след думата „специалист“ и
запетаята след нея се добавя „провеждащ
амбулаторното диспансерно наблюдение на
пациента и/или“.
47. В клинична пътека № 263 „Физикална
терапия и рехабилитация при болести на
периферна нервна система“:
а) в т. 1.4.3 в края се добавя „и пациенти с
трайно намалена работоспособност над 70 %
по повод основно заболяване по т. 1.1“;
б) в т. 1.4.4 след думата „специалист“ и
запетаята след нея се добавя „провеждащ
амбулаторното диспансерно наблюдение на
пациента и/или“.
48. В клинична пътека № 265 „Физикална
терапия и рехабилитация при болести на
опорно-двигателен апарат“:
а) в т. 1.4.3 в края се добавя „и пациенти с
трайно намалена работоспособност над 70 %
по повод основно заболяване по т. 1.1“;
б) в т. 1.4.4 след думата „специалист“ и
запетаята след нея се добавя „провеждащ
амбулаторното диспансерно наблюдение на
пациента и/или“.
§ 6. В приложение № 12 към чл. 1, ал. 1
и чл. 4 „Заболявания, за които се осигурява
комплексно лечение (осигурява се всяка една
отделна част от цялостния процес на лечение)“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. Кожно-венерически болести
Отделните части от цялостния процес на
лечение се осигуряват чрез прилагането на
амбулаторни процедури „Лечение на тежко
протичащи форми на псориазис“, „Диагностика
и лечение на еритродермии“, „Амбулаторно
лечение и контрол на гноен хидраденит“, ком
плексното диспансерно (амбулаторно) наблюде
ние на лица с кожно-венерически заболявания
и клинични пътеки „Диагностика и лечение на
тежкопротичащи булозни дерматози“, „Диаг
ностика и лечение на тежкопротичащи бакте
риални инфекции на кожата“, „Диагностика и
лечение на тежкопротичащи форми на псори
азис – обикновен, артропатичен, пустулозен и
еритродермичен“, „Диагностика и лечение на
островъзникнали и тежкопротичащи еритро
дермии с генерализиран екзантем“, „Лечение
на кожни прояви при съединителнотъканни
заболявания и васкулити“, „Лечение на сифилис
при бременни жени и при малигнени форми
(на вторичен и третичен сифилис) с кристален
пеницилин“, „Лечение на тумори на кожа и
лигавици – злокачествени новообразувания“
и „Лечение на тумори на кожа и лигавици –
доброкачествени новообразувания“.“
2. Създава се т. 3:
„3. Тежкопротичащи възпалителни ставни
заболявания
Отделните части на цялостния процес
на лечение се осигуряват чрез амбулаторна
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процедура „Амбулаторно наблюдение/диспан
серизация на пациенти с тежкопротичащи въз
палителни полиартропатии и спондилопатии“
и клинични пътеки „Диагностика и лечение
на възпалителни ставни заболявания“.“
3. Досегашната т. 2 става т. 4.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 април
2017 г. с изключение на § 1, § 2, т. 1 и 2 и § 3,
т. 17, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Министър:
Петър Москов
9110

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно
обезщетение при преместване на служба в
друго населено място на военнослужещите и
на членовете на техните семейства (обн., ДВ,
бр. 63 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2010 г.;
доп., бр. 31 от 2016 г.)
§ 1. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) При заминаване на военнослу
жещите за изпълнение на военна служба в
случаите по чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България с освобождаване от длъжност
обезщетение при преместване не се изплаща.
След завръщане от изпълнение на военна
служба в случаите по чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България на военнослужещите
се изплаща обезщетение при преместване по
реда и в размерите по чл. 1 при назначаване
на длъжности в населено място, различно от
населеното място, в което са били назначени
на длъжност преди заминаването им.
(2) На завърналите се от изпълнение на
военна служба в случаите по чл. 134, ал. 2,
т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България военнослужещи,
които са назначени временно в специален
щат на министъра на отбраната, се изплаща
обезщетение при преместване по реда и в
размерите по чл. 1, ако бъдат назначени на
длъжности в населено място, различно от
населеното място, в което са били назначени
на длъжност преди заминаването им.“
§ 2. В чл. 8 т. 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Ненчев
9118
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 38 от
2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство и реда за провеждане на
проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм.,
бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от
2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от
2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г. и
бр. 64 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 3 думата „назначавани“
се заменя с „определяни“.
§ 2. В § 33 от Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за
условията и реда за провеждането на изпитите
на кандидати за придобиване на правоспо
собност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните
изпити (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50
от 2010 г.) думата „назначавани“ се заменя с
„определяни“.
Министър:
Ивайло Московски
9109

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 5812
от 17 май 2016 г.

по административно дело № 1240 от 2015 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на двадесети април две хиляди и
шестнадесета година в състав: председател:
Теодора Николова, членове: Димитър Пър
ванов, Аглика Адамова, при секретар Надя
Дикова и с участието на прокурора Маруся
Миндилева изслуша докладваното от пред
седателя Теодора Николова по адм. дело
№ 1240/2015.
Производството е по чл. 185 и сл. от Ад
министративнопроцесуалния кодекс.
Обра зу ва но по ж а лба на „Мед и к ус
Трейд“ – ООД, със седа лище и адрес на
управление Варна, район „Младост“, бул.
Република – сграда на Медицинския цен
тър „Младост“, Варна, представлявано от
управителя Светлана Марешка чрез адв. М.
Байкушев, за отмяна на разпоредби от На
редба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
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продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г., с
изменения и допълнения, посл. обн., бр. 95
от 18.11.2014 г.) на министъра на здравеопаз
ването на Република България (наредбата).
Предмет на оспорване са нормите на чл. 46,
ал. 3 в частта относно думите „магистър
фармацевт“; чл. 47а в частта относно думите
„магистър фармацевт“; чл. 47б, ал. 1, 2, 3, 4 и
5 и § 1, т. 7 от преходните и заключителните
разпоредби.
Разпоредбата на чл. 46, ал. 3 (доп. – ДВ,
бр. 81 от 2013 г., доп. – бр. 68 от 2014 г., в
сила от 15.08.2014 г.) гласи: „Отпускането на
лекарствени продукти, предписани по реда
на глава трета, раздел IV, се извършва от
магистър-фармацевт в аптеки, работещи по
договор с НЗОК с изключение на лекарстве
ните продукти по чл. 30г, които се отпускат
от болничните аптеки.“
Член 47а (нов – ДВ, бр. 68 от 2014 г., в
сила от 15.08.2014 г.) гласи: „При отпускане на
лекарствени продукти, предписани по реда на
глава трета, раздел IV, магистър-фармацевтът
проверява здравноосигурителния статус на
пациентите по ред, определен в условията и
реда за сключване на индивидуални догово
ри по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното
осигуряване.“
Редакцията на чл. 47б (нов – ДВ, бр. 68
от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) е следната:
(1) При отпускане на лекарствени продукти
по чл. 47а рецептите и протоколите се отчитат
пред НЗОК чрез въвеждане на информацията,
съдържаща се в тях в електронна база данни.
Изискванията към софтуерната база данни,
обработваща рецептите и протоколите, се
определят съвместно от представители на
НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз
по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здрав
ното осигуряване.
(2) Въвеждането на информацията по ал. 1
се извършва в момента на отпускане на лекар
ствените продукти в приемното помещение
на аптеката от магистър-фармацевта, който
отпуска лекарствените продукти.
(3) Средната продължителност на обработ
ване на рецепта и отпускане на предписаните
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни е 6 минути. Средната про
дължителност на обработване на протокол
е 3 минути.
(4) Броят на обработените рецепти, вклю
чително и тези по протоколи, следва да
съответства на броя и работното време на
магистър-фармацевтите в аптеката при съоб
разяване с изискванията на ал. 3.
(5) В случай че в населено място само един
търговец на дребно на лекарствени продукти
е сключил договор с Националната здравно
осигурителна каса за отпускане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
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храни, броят на обработените от него рецепти
и протоколи може да надвишава този по ал. 4
след съгласуване с директора на съответната
районна здравноосигурителна каса в съот
ветствие с условията и реда за сключване на
индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от
Закона за здравното осигуряване.
Параграф 1, т. 7 ПЗР (нова – ДВ, бр. 68
от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) съдържа
дефиниция, както следва: „Отпускане на ле
карствен продукт по лекарско предписание“
означава съвкупността от действия на ма
гистър-фармацевти в приемното помещение
на аптеката по приемане на рецептурните
бланки, съответно протоколи, проверката
на съдържанието им, консултация относно
реда за приемане на предписаните продукти
и възможните нежелани реакции и лекар
ствени взаимодействия, остойностяване на
лекарствените продукти, попълване на рек
визитите на рецептурната бланка, съответно
протокол и рецептурна книжка, изискване
на подпис на пациентите/получателите, по
лагане на подпис на магистър-фармацевта,
обработващ рецептурната бланка, съответно
протокол, въвеж дане на информацията в
електронна база данни, поставяне на печат
и предаване на лекарствените продукти на
пациентите/получателите по начин, който да
не води до разкриване на личните им данни
на други лица.“
В жалбата се твърди, че при издаването
на оспорения административен акт:
1) съществено са нарушени администра
т и вноп роизводс т вен и т е п ра ви ла, за що т о
публикуваните на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването мотиви
към проекта за изменение и допълнение на
Наредба № 4 не отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 2 от
Закона за нормативните актове (ЗНА), за
щото представените мотиви представляват
преразказ на предлаганите нови редакции
на оспорените разпоредби без никаква аргу
ментация кое налага предлаганите промени;
2) са нарушени материалноправни законови
разпоредби, като:
2.1. на първо място, нормите на чл. 46,
ал. 3, чл. 47а и 47б от наредбата са приети
извън законовата делегация на чл. 221, ал. 1
от Закона за лекарствените продукти в ху
манната медицина (ЗЛПХМ), доколкото се
отнасят до реда и условията за отчитане на
лекарствените продукти от НЗОК, а не до ус
ловията и реда за отпускане на тези продукти.
Делегация за приемане на подзаконова уредба
относно реда за отпускане на тези продукти
се съдържа в разпоредбата на чл. 45, ал. 9
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
и съгласно това е приета Наредба № 10 от
24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане
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на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продук
ти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, както и на лекарствени
продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето (Загл. изм. – ДВ,
бр. 67 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.;
доп., бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.).
Косвено доказателство за приемане на тези
разпоредби извън законовата делегация по
чл. 221, ал. 1 е приемането на текстове със
същото съдържание в издадените на основание
чл. 45, ал. 15 ЗЗО Условия и ред за сключване
на индивидуални договори за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 1, т. 6
ЗЛПХМ (ДВ, бр. 30 от 1.04.2014 г.);
2.2. разпоредбата на чл. 46, ал. 3 поставя
в неравностойно положение търговците на
дребно на лекарствени продукти, заплащани
от НЗОК, и останалите такива, отпускани по
лекарско предписание;
2.3. въведеното изискване единствено ма
гистър-фармацевт да проверява здравноосигу
рителния статус на пациентите е обществено
неоправдано, единственият му ефект е затруд
няване на работата на магистър-фармацевтите,
натоварвайки ги с несвойствени функции, и то
свързани единствено с предмета на договора
между търговеца на дребно и НЗОК;
2.4. няма логично обяснение, нито мотиви
предвидената в чл. 47б, ал. 3, 4 и 5 от наредбата
връзка между времето за обработка на една
рецептурна бланка и правилното отпускане
на лекарствени продукти, и то само за една
категория лекарствени продукти. Промяната
не е извършена след оценка на въздействи
ето на новата регулация върху уредените
обществени отношения. Разпоредбата е и
неясна (противоречие с чл. 9, ал. 1 ЗНА),
защото не съдържа механизъм на предвиде
ното изчисление на времето за обработка на
рецептурните бланки;
2.5. съдържащата се в § 1, т. 7 дефиниция е
дискриминационна по отношение на отпуска
нето на лекарствени продукти, реимбурсирани
от Здравната каса;
3) нарушена е конституционната норма на
чл. 19, ал. 2, защото оспорените разпоредби не
създават равни условия за стопанска дейност
и ограничават свободната стопанска инициа
тива, което е констатирано с Решение № 1556
от 17.12.2014 г. по преписка КЗК-1048/2014 г.
на Комисията за защита на конкуренцията.
Иска се отмяна на посочените нормативни
разпоредби и присъждане на направените по
делото разноски.
Ответникът по жалбата – министърът на
здравеопазването на Република България,
чрез юрк. Денчева оспорва жалбата по съоб
ражения в писмена защита. Поддържа, че:
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1) оспореният подзаконов нормативен акт е
издаден в рамките на законовата делегация
на чл. 221, ал. 1 ЗЛПХМ; 2) разпоредбите на
чл. 47а и 47б от наредбата съответстват на
определението по § 1, т. 7 от ПЗР на същия
нормативен акт; 3) неоснователно се поддър
жа, че оспорената редакция на чл. 46, ал. 3
в частта относно думите „магистър-фарма
цевт“ е незаконосъобразна, защото съгласно
чл. 220, ал. 1 и 3 ЗЛПХМ единствено магис
тър-фармацевт може да извършва дейностите,
свързани с отпускане на лекарствен продукт
по лекарско предписание; 4) дейностите по
проверка на здравноосигурителния статус на
лицата и по въвеждане на данните от рецеп
турната бланка или протокола в електронна
база данни, предвидени в текстовете на чл. 47а
и 47б от наредбата, не могат да се отделят
като самостоятелна дейност, различна от тази
по отпускането на лекарствени продукти; 5)
неоснователно се поддържа, че предвиденото
участие на Българския фармацевтичен съюз
в определянето на изискванията към софту
ерната база данни, обработваща рецептите
и протоколите, е незаконосъобразно, защото
това участие не се предвижда за първи път с
разпоредбата на чл. 47б, ал. 1 от наредбата; 6)
изискването за средна продължителност на
времето за обработка на рецептурна бланка
или протокол е оправдано с повишаване на
качеството на обслужване на пациентите; 7)
определението по § 1, т. 7 от ПЗР на наредбата
се отнася за всички лекарства, отпускани по
лекарско предписание, поради което нормата
не е дискриминационна. Иска се отхвърляне
на жалбата. Прави се възражение за преко
мерност на претендираните от насрещната
страна разноски за адвокатски хонорар.
Представителят на Върховната админи
стративна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбата в подробно стано
вище по съществото на делото.
Върховният административен съд, състав
на осмо отделение, като обсъди предпос
тавките за допустимост на оспорването на
разпоредби на подзаконов нормативен акт,
съобрази становищата на страните по съще
ството на спора и провери законосъобраз
ността на оспорения административен акт в
обжалваната му част, на основание чл. 196 във
връзка с чл. 168 АПК на всички основания
по чл. 146 АПК намира жалбата процесуал
но допустима, а по същество – основателна,
поради следното:
1. По допустимостта на жалбата:
Върховният административен съд счита
жалбата за допустима – подадена е от над
лежна страна и срещу подзаконов нормативен
акт, чието оспорване не е ограничено със срок.
Процесуалните предпоставки, при кои
то е допустимо оспорването на подзаконов
нормативен акт, са определени в чл. 185,
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186 и 187 А ПК. Наредбата е подзаконов
нормативен акт, издадена от министъра на
здравеопазването, обнародвана е в „Държавен
вестник“, бр. 21 от 20.03.2009 г., а оспорените
разпоредби са приети с изменения и допъл
нения, обнародвани в „Държавен вестник“,
бр. 68 от 15.08.2014 г. Следователно, предмет
на оспорване е подзаконов нормативен акт
по смисъла на чл. 185, ал. 1 АПК. Наредбата
е била частично предмет на съдебен кон
трол, приключил с влязло в сила Решение
№ 10795 от 26.07.2012 г. на ВАС по адм. д.
№ 5194/2011 г., V отделение.
Разпоредбата на чл. 185, ал. 1 АПК до
пуска оспорване на подзаконов нормативен
акт – изцяло или в отделна разпоредба, по
отношение на неговата законосъобразност.
Видно от петитума на жалбата, с нея се твърди
незаконосъобразност на отделните разпоредби
на Наредба № 4, посочени по-горе, приети с
посоченото изменение и допълнение.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чи
ито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него или за които той поражда задължения.
Жалбоподателят е търговско дружество – тър
говец на дребно с лекарствени продукти,
отпускани по лекарско предписание, видно
от приложените към жалбата разрешение за
търговия на дребно № АП-426 от 29.05.2013 г.
на изпълнителния директор на ИА по лекар
ствата и договор № 22-5339 от 30.04.2014 г. за
отпускане на лекарствени продукти между
жалбоподателя и НЗОК. Оспорените разпо
редби създават задължения за дружеството
жалбоподател в посоченото му качество.
Предвид изложеното, жалбата е процесу
ално допустима.
2. По фактите:
1. На 2.07.2014 г. д-р Десислава Велков
ска – директор на дирекция „Лекарствени
п род у к т и, медиц инск и издели я и нарко 
тични вещества“ и председател на работна
група, създадена със Заповед № РД-02-60 от
8.04.2014 г., е представила на министъра на
здравеопазването доклад относно проект на
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г.; с
изменения и допълнения) на министъра на
здравеопазването на Република България.
2. По т. 9 от протокол № 11 от 8.07.2014 г.
ръководството на Министерството на здра
веопазванет о – кабинет ът на м инис т ъра,
приело проекта на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 4.
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3. На 9.07.2014 г. на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването бил
публикуван проектът с мотиви.
4. По публикувания проект постъпило
писмо от 17.07.2014 г. на УС на Национал
ното сдру жение на общопрактик у ващите
лекари до министъра на здравеопазването с
предложения, които не засягат оспорените в
настоящото производство разпоредби.
5. Наредбата за изменение на Наредба № 4
е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 68
от 15.08.2014 г.
3. По съществото на спора:
Оспорените разпоредби са част от На
редба № 4, издадена по законова делегация
на чл. 221, ал. 1 от Закона за лекарствените
проду кти в х уманната медицина. Според
законовата разпоредба, представляваща рам
ката на законовата делегация, министърът
на здравеопазването определ я в наредба
медицинските специалисти, които могат да
издават рецепти, реда за предписването на
лекарствени продукти, срока за изпълнението,
както и случаите и реда, по който магистърфармацевтът може да откаже да изпълни
лекарско предписание.
Настоящият съдебен състав намира, че
оспорени ят подзаконов акт е издаден от
компетентен орган и в изискваната форма.
Относно съответствието на административния
акт на посочената законова делегация съдът е
обвързан от приетото с Решение № 10795 от
26.07.2012 г. на ВАС по адм. д. № 5194/2011 г.,
V отделение. Отделно от това неоснователно
е оплакването за приемане на разпоредбите
на чл. 47а и 47б и промяната на чл. 46, ал. 3
извън законовата делегация поради нали
чието на друга делегация на същия закон
и друг подзаконов нормативен акт, издаден
в изпълнение на нея, който би следвало да
урежда уредените с оспорените разпоредби
отношения. Наредба № 10 от 24.03.2009 г. на
министъра на здравеопазването за условията
и реда за заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от Закона за лекар
ствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, както и на
лекарствени продукти за здравни дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
(загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 48 от 2014 г.; доп., бр. 62 от 2015 г., в сила
от 14.08.2015 г.), издадена по законова делега
ция на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното
осигуряване, има за предмет уреждането на
реда и условията на заплащането само на една
категория лекарствени продукти по лекарско
предписание, докато оспорените в настоящото
производство разпоредби се отнасят до всички
такива продукти съгласно определението по
§ 1, т. 7 от ПЗР на наредбата.
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Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите на
подзаконовия нормативен акт трябва да съ
държат точно посочена информация.
Първо, мотивите трябва да сочат при
чините, които налагат приемането на акта.
Мотивите на Наредбата за изменение на
Наредба № 4 не съдържат каквито и да било
причини за приемане на акта.
Второ, мотивите трябва да съдържат цели
те, които подзаконовият нормативен акт си
поставя. Такива цели мотивите не съдържат.
Трето, финансовите и дру ги средства,
необходими за прилагането на новата уред
ба – мотивите не съдържат нищо досежно
средствата, необходими за прилагането на
новата наредба. С новите разпоредби се въз
лага изпълнението на определени дейности
в процеса по отпускане на лекарствени сред
ства по лекарско предписание, заплащани от
НЗОК, единствено от магистър-фармацевти,
което променя работата на организацията
на търговците на дребно на тези продукти.
Четвърто, мотивите трябва да сочат очаква
ните резултати от прилагането на наредбата.
Мотивите не съдържат каквато и да било
информация за очакваните резултати.
И пе т о – а на л из на с ъо т ве т с т вие т о с
правото на Европейския съюз. В мотивите
няма каквито и да е съображения относно
това изискване.
Видно от изложеното, мотивите на ос
порената наредба не съдържат информация
за нито един от изискуемите елементи, ви
зирани в чл. 28, ал. 2 ЗНА. Както е прието
в Решение № 7707 от 25.06.2015 г. на ВАС
по адм. д. № 1132/2015 г., седмо отделение,
„Тези елементи на съдържанието на моти
вите не са самоцелни. Те са инструмент и
гаранция за спазване на основните принципи
при изработване на проект на нормативен
акт – обоснованост, стабилност, откритост
и съгласуваност. Липсата на изискуемото от
закона съдържание на мотивите освен фор
малното нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА не
дава възможност на съда да извърши проверка
за спазване на принципите при подготовката
на нормативния подзаконов акт.“
Тази проверка става още по-трудна, пред
вид обстоятелството, че с Решение № 1556 от
17.12.2014 г. на КЗК по преписка № 1048/2014 г.
по реда на чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за за
щита на конкуренцията е дадено становище
на специализирания орган по конкуренцията,
че оспорените в настоящото производство
нормативни разпоредби биха могли да до
ведат до ограничаване на конкуренцията и
са дадени препоръки за изменението и/или
отмяната им. В мотивите на решението на
КЗК са възпроизведени и становища на ми
нистъра на здравеопазването, Националната
пациентска организация, Българската асоци
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ация за закрила на пациентите, като дори в
това на министъра на здравеопазването не се
поддържат всички оспорени текстове.
Изложеното налага оспорените разпоредби
на подзаконовия нормативен акт да бъдат
отменени като незаконосъобразни.
4. Разноски:
С оглед изхода от спора и направеното от
жалбоподателя искане на основание чл. 143,
ал. 1 АПК съдът следва да осъди Министер
ството на здравеопазването, юридическото
лице, в чиято структура се намира органът
ответник, да заплати на жалбоподателя на
правените по делото разноски. Същите видно
от представените по делото договор за правна
помощ и процесуално представителство пред
съд, фактури и отчети по сметка и списък
са в размер 7870 лв., от които 7745,09 лв.
адвокатски хонорар. Ответникът е направил
своевременно възражение по чл. 78, ал. 5 ГПК
във връзка с чл. 144 АПК, което е основа
телно. В Наредбата за минималните размери
на адвокатските възнаграждения не е уреден
случай на защита по оспорване на подзаконов
нормативен акт. Предвид липсата на произ
насяне по материалната законосъобразност
на оспорените разпоредби, претендираната
сума за адвокатски хонорар е прекомерна с
оглед фактическата и правната сложност на
случая. Доколкото това оспорване е без оп
ределен материален интерес, а най-високият
определен минимален размер на защита по
такова оспорване, определен в Наредбата
за минималните размери на адвокатските
възнаграждения, е 600 лв., на жалбоподателя
следва да се присъдят 1000 лв. разноски за
адвокатски хонорар и 125 лв. държавна так
са и такса за обнародване на съобщение за
производството в „Държавен вестник“, или
общо 1125 лв. разноски.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалба на „Медикус Трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
район „Младост“, бул. Република – сграда на
Медицинския център „Младост“, Варна, пред
ставлявано от управителя Светлана Марешка,
разпоредби на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за
условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от
20.03.2009 г.; с изменения и допълнения, посл.
обн., бр. 95 от 18.11.2014 г.) на министъра на
здравеопазването на Република България,
както следва: чл. 46, ал. 3 в частта относ
но думите „магистър фармацевт“; чл. 47а в
частта относно думите „магистър фарма
цевт“; чл. 47б, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 и § 1, т. 7 от
преходните и заключителните разпоредби.

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

Осъжда Министерството на здравеопазва
нето да заплати на „Медикус Трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
район „Младост“, бул. Република – сграда
на Медицинския център „Младост“, Варна,
п редс та вл я ва но о т у п ра ви т ел я Све тла на
Мареш к а, деловод н и ра зноск и в ра змер
1125 лв., като оставя без уважение искането
за присъждане на разноски до размера на
претендираните 7870 лв.
Решен ие т о може да с е обж а л ва п ред
5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
8918

РЕШЕНИЕ № 8810
от 14 юли 2016 г.

по административно дело № 4270 от 2016 г.
Върховният административен съд на Ре
п у бл и к а Бъ л г ари я – п ърво о т де лен ие, в
съдебно заседание на четиринадесети юни
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Йордан Константинов, членове:
Милена Златкова, Благовеста Липчева, при
секретар Благовеста Първанова и с участието
на прокурора Искренна Величкова изслуша
докладваното от съдията Милена Златкова
по адм. дело № 4270/2016.
Производството е по реда на чл. 185 – 196
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по оспорването от сдружение
„Национално сдружение на частните болници“
със седалище и адрес на управление: София,
бул. Княз Ал. Дондуков 115А, чрез представ
ляващия го председател на управителния
съвет д-р Явор Николаев Дренски, сдружение
„Център за защита правата в здравеопазва
нето“ със седалище и адрес на управление:
София, ул. Нишава 121, чрез представляващия
го председател на управителния съвет Стойчо
Тодоров Кацаров, „Сдружение на общинските
болници в България“ със седалище и адрес на
управление: Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг 7,
чрез представл яващи я го председател на
управителния съвет д-р Неделчо Радев Тотев,
сдружение „Българска болнична асоциация“
със седалище и адрес на управление: София,
бул. Джеймс Баучер 76, чрез представлява
щия го председател на управителния съвет
д-р Иван Янчев Маджаров, на Наредба № 3
от 7 февруари 2014 г. за утвърждаване на ме
дицински стандарт „Педиатрия“, издадена от
министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 15
от 21.02.2014 г.).
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В жалбата се излагат доводи за незаконосъо
бразност на оспорения подзаконов нормативен
акт в неговата цялост, съставляващи осно
вания за оспорване по чл. 146, т. 3, 4 и 5 във
връзка с чл. 196 АПК поради: 1. съществени
нарушения на административнопроизводстве
ните правила, и по-конкретно на чл. 11, ал. 1
от Закона за нормативните актове (ЗНА), на
чл. 28, ал. 2 и чл. 26 ЗНА; 2. несъответствие
с целта на закона, която е съхраняване и/
или подобряване здравето на децата от 0 до
18 г.; 3. противоречие с чл. 3, ал. 1, 2 и 3 от
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол над
стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Твърди се,
че измененията в новоприетата наредба са
важни, но не са многобройни, поради което
тя е издадена в нарушение на чл. 11, ал. 1
ЗНА, въвеждащ две изисквания при условието
на кумулативност, които следва да са налице,
за да се приеме нова наредба и да се отмени
действащата. Излагат се доводи за това, че
мотивите на подзаконовия нормативен акт
не притежават изискващото се според чл. 28,
ал. 2 ЗНА съдържание, тъй като не са посочени
причините, налагащи приемането му; макар
да е посочена целта, липсва анализ за това по
какъв начин конкретните разпоредби от наред
бата ще допринесат за постигането є; липсва
анализ на необходимите финансови и други
средства за прилагането є, макар че в нея са
регламентирани изисквания по отношение на
апаратура, офис техника, болнични мебели,
лаборатории и др., за покриването на които
е необходим значителен финансов ресурс;
липсва анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз. Според жалбоподателите
определянето на минимален брой лекари и
медицински сестри, минимален брой каби
нети и други помещения и на необходимото
оборудване не е обосновано от медицинска
гледна точка в съответствие с изискването
на чл. 26 ЗНА. Претендира се отмяна на
наредбата и присъждане на разноски.
Ответникът – министърът на здравеопаз
ването, оспорва жалбата чрез процесуалния си
представител юрк. Денчева. Представителят
на Върховната административна прокуратура
дава заключение за допустимост и основа
телност на оспорването.
I. По допустимостта на оспорването:
Член 187 АПК регламентира, че оспорва
нето на подзаконовите нормативни актове
(изцяло или в отделни техни разпоредби съ
образно чл. 185, ал. 2 АПК) не е ограничено
във времето. Член 186, ал. 1 АПК изисква
наличие на правен интерес от оспорването
като задължителна предпоставка за неговата
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допустимост. Същият е налице, когато нор
мативният акт засяга или застрашава или би
могъл да засегне права, свободи или законни
интереси на граждани, организации и органи.
Необходимо е следователно оспорващият да е
подчинен на оспорените от него правни нор
ми от подзаконовия нормативен акт. Според
Тълкувателно решение № 2 от 12.02.2010 г.
по тълкувателно дело № 4/2009 г. на Общо
събрание на колегиите на Върховния админи
стративен съд (ВАС) съсловните (браншовите)
организации и другите юридически лица с не
стопанска цел могат да оспорват подзаконови
нормативни актове при наличието на правен
интерес, обоснован от предмета на дейност и
целите, за които са създадени. Оспорващите
наредбата сдружения са юридически лица
с нестопанска цел, създадени на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел и вписани в регистъра
за юридическите лица с нестопанска цел
по реда на чл. 18 от същия закон. Според
вписаните в регистъра обстоятелства „Цен
тър за защита правата в здравеопазването“
се създава с цел обществена подкрепа за
развитие и усъвършенстване на българското
здравеопазване, защита на индивидуални и
колективни права на граждани и организации
в сферата на здравеопазването и свързани
те с него социални дейности, произтичащи
от нормативните актове и международните
споразумения, по които Република България
е страна. „Българска болнична асоциация“ е
създадена с цел осигуряване на оптимални
условия за предоставяне на здравни услуги в
България и успешно функциониране на лечеб
ните заведения посредством подобряване на
нормативната уредба, по-добро взаимодейст
вие между институциите и отчитане усилията
на лечебните заведения за предоставяне на
все по-добри и модерни методи за лечение,
защита на правата и улесняване достъпа на
пациентите до качествена медицинска помощ,
сътрудничество с пациентски организации,
за щ и та на чес т ната кон к у рен ц и я меж д у
лечебните заведения. „Сдружение на общин
ските болници в България“ е създадено с цел
запазване и развитие на общинските болници
и повишаване достъпността на обслужваното
население до по-високо ниво на специали
зирани медицински дейности. „Национално
сдружение на частните болници“ е създадено
с цел облекчаване достъпа на пациентите до
качествена медицинска помощ, създаване
на условия за подобряване на медицинското
обслужване и квалификацията на лекарите,
обединяване и подпомагане на членуващите
в сдружението болници, защита на честната
конкуренция меж ду лечебните заведения,
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развитие на подходящи условия и среда за
възникване на нови частни лечебни заведе
ния и функциониране на съществуващите,
изграждане на национален пазар на меди
цинските услуги.
Изложеното налага извод за наличие на
правен интерес от оспорването за жалбопода
телите – юридически лица с нестопанска цел,
обоснован от целите, за които са създадени,
и допустимост на оспорването.
ІІ. Относно спазването на административ
нопроцесуалните правила:
При изда ва не т о на нормат и вн и т е а д
министративни актове следва да се спазят
правилата, установени в раздел III от глава
V на АПК, както и тези, регламентирани в
ЗНА (чл. 80 АПК).
В изп ъ лнение изиск вани я та на ч л. 75
АПК оспореният подзаконов нормативен акт
съдържа наименование, сочещо вида, автора
на акта и главния му предмет, както и прав
ното основание за неговото издаване – чл. 6,
а л. 1 о т За кона за лечебн и т е за веден и я
(ЗЛЗ), според който лечебните заведения
осъществяват дейност та си при спазване
на медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ и осигуряване
защита на правата на пациента. Медицин
ските стандарти се утвърждават с наредби
на министъра на здравеопазването. Според
чл. 20, ал. 2 ЗЛЗ към болницата за активно
лечение могат да се откриват структури за
долекуване и продължително лечение или
рехабилитация, а съгласно чл. 46, ал. 3 от
същия закон основните изисквания, на които
трябва да отговарят устройството, дейността
и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ и домовете за медикосоциални грижи, както и условията и редът
за откриване на структури по чл. 20, ал. 2,
се определят с наредба на министъра на
здравеопазването.
Изложеното обосновава извод, че норма
тивният административен акт, предмет на
оспорване, е издаден по прилагането на ЗЛЗ
в съответствие с нормата на чл. 75, ал. 2
АПК и чл. 7, ал. 2 ЗНА от изрично овластен
в закона орган съгласно чл. 76, ал. 1 АПК. В
съответствие с чл. 12 ЗНА наредбата урежда
само материята, за която в закона е предви
дено тя да бъде издадена.
Проектът на наредбата е обсъден и одоб
рен на заседание на ръководството на ми
нистерст вото, п роведено на 10.12.2013 г.,
според представения протокол. В съответ
ствие с изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА,
видно от представените по делото писмени
доказателства, преди внасянето на проекта
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на нормативния акт за издаване от компе
тентния орган, а именно на 14.12.2013 г.,
съставителят на проекта го е публикувал
на интернет страницата на Министерство
то на здравеопазването заедно с мотивите
и доклада, като на заинтересованите лица
е предоставена възможност в изискуемия
14-дневен срок да направят предложения и
да изразят становища по проекта. Според
доклад от 31.01.2014 г., изготвен от зам.-ми
нистъра на здравеопазването, корекциите са
обсъдени на заседание на ръководството на
министерството, проведено на 28.01.2014 г., с
участие на министъра на здравеопазването
в изпълнение на чл. 77 АПК. Спазено е и
изискването за обнародване на нормативния
административен акт по чл. 78, ал. 2 АПК.
III. Относно довода в жалбата за неспаз
ване на чл. 11, ал. 1 ЗНА:
Според посочения законов текст отменя
ване на закон и неговото заменяване с нов,
който се отнася до същата материя, се допуска
само ако промените са многобройни и важни.
Сравнението между текстовете на отменената
с § 4 Наредба № 19 от 22.06.2010 г. за утвърж
даване на медицински стандарт „Педиатрия“
и оспорената в настоящото съдебно произ
водство Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Педиатрия“ показва, че действително, както
твърдят жалбоподателите, промените не са
многобройни. В оспорената наредба подробно
са регламентирани изисквания към специали
ста педиатър и изисквания към медицински
те специалисти (медицински сестри и лица
с немедицинско образование); въведени са
изисквания към резултата от осъществяване на
дейността; подробно са регламентирани изиск
ванията за оказване на медицинска помощ
по медицинската специалност „Педиатрия“ в
структурите за долекуване и продължително
лечение. Запазени са основните, регламенти
рани в отменената наредба, изисквания по
отношение на минималния брой лекари и
техните специалности, както и медицински
сестри, оборудване на кабинети и болнич
ни стаи, както и необходимата медицинска
техника и друго медицинско оборудване в
заведенията за извънболнична и болнична
медицинска помощ и нивата на компетент
ност на структурите (клиники и отделения)
в лечебните заведения за болнична помощ,
като ново е въвеждането на изискване за
наличие на микробиологична лаборатория
(собствена или по договор) при второ и трето
ниво на компетентност, изискване за въз
можност за ползване и на микробиологична
освен клинична лаборатория за първо ниво
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на компетентност, без да е необходимо те да
са на територията на болницата, а за трето
ниво на компетентност – изискване двама от
лекарите да са с втора специалност „педиа
трия“ и един, а не двама – с допълнителна
квалификация за извършване на ехография.
Дори и да е било възможно новите текстове
да се въведат чрез изменение и допълнение
на Наредба № 19 от 2010 г., без да се налага
приемането на изцяло нова наредба, то не
може да се приеме, че изборът на тази правна
форма от органа, издал наредбата, е направен
в нарушение изискването на чл. 11, ал. 1 ЗНА
и води до незаконосъобразност на оспорения
подзаконов нормат ивен ак т. Настоящ и я т
съдебен състав споделя изцяло приетото в
този смисъл в мотивите на Решение № 14167
на ВАС, петчленен състав, от 22.12.2015 г. по
адм. д. № 10536/2015 г., че в разпоредбата на
чл. 11, ал. 2 ЗНА законодателят е предвидил
изискването за наличие и многобройни и важ
ни промени като предпоставка за отмяната
само на действащ закон и замяната му с нов
с цел да се гарантира правната сигурност и
стабилитет на регулираните правоотношения,
но това правило е неотносимо към подзаконо
вите нормативни актове, какъвто е процесната
наредба. Съпоставката между текстовете на
ЗНА сочи ясно разграничаване от страна
на законодателя на закона, имащ за цел да
регулира първично и трайно определен кръг
от обществени отношения, и подзаконовите
нормативни актове по прилагането на закона
или по прилагането на подзаконов нормативен
акт от по-висока степен.
IV. Основателен обаче е доводът на жалбо
подателите за това, че мотивите към проекта и
доклада към него не отговарят на изискванията
на чл. 28, ал. 2 ЗНА за тяхното съдържание.
Според цитираната правна норма те трябва
да съдържат: 1. причините, които налагат
приемането; 2. целите, които се поставят; 3.
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба; 4. очаква
ните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива; 5. анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Според настоящия съдебен състав в доклада
са посочени причините, налагащи приемането
на наредбата, а именно: използването на нов
подход при регламентацията на дейността
на лечебните заведения, които извършват
дейности по педиатрия – „структура – про
цес – резултат“. Както беше посочено по-горе,
в наредбата са оптимизирани и подробно
регламентирани изисквания към резултата
от осъществяване на дейността с изброява
не на конкретни количествени и качествени
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показатели, подробно са регламентирани
изискванията към специалиста педиатър и
изисквания към медицинските специалисти
(медицински сестри и лица с немедицинско
образование). Като причина е посочена и
необходимостта от подробна регламентация
на изискванията за оказване на медицин
ска помощ по медицинската специалност
„Педиатрия“ в структурите за долекуване и
продължително лечение или рехабилитация
и в домовете за медико-социални грижи за
деца. Посочена е целта, която приемането на
наредбата преследва, а именно – съхраняване
и/или подобряване на детското здраве. Нито в
мотивите към проекта обаче, нито в доклада
е обсъден въпросът за това какви финансови
и други средства са необходими за прилага
нето на новата уредба. При положение, че
се приема нова наредба, а не се изменя и
допълва действащата наредба, би следвало
да се посочи в мотивите какви финансови и
други средства са необходими, за да могат
лечебните заведения да отговорят на всич
ки, предвидени в наредбата изисквания по
отношение на обема медицински дейности,
осигуряване на необходимите помещения,
оборудване и обзавеж дане на помещени
ята (кабинети, манипулационни, чакални,
приемни, санитарни възли, болнични стаи),
осигуряване с медицинска апаратура и тех
ника, лаборатории, персонал с необходимата
квалификация и пр. Липсват в мотивите и в
доклада каквито и да било прогнози относ
но очакваните резултати от прилагането на
наредбата (вкл. финансови) относно въздейст
вието на правните норми върху качеството
на предоставяните медицински и здравни
услуги и достъпа до тях. Липсва и анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Посочването в мотивите само декларативно,
че е направен анализ за съответствие с пра
вото на Европейския съюз, без наличието
на самия анализ, не е достатъчно, за да се
приеме, че е спазено последното законово
изискване относно тяхното съдържание.
V. С оглед изложеното по-горе основателен
е и доводът на жалбоподателите, че е нару
шен принципът на обоснованост, залегнал в
чл. 26, ал. 1 ЗНА. Определянето на минимален
брой лекари със съответните специалности
и медицински сестри, минимален брой ка
бинети и други помещения и на минимално
необходимото оборудване в съответствие с
принципа за обоснованост би следвало да
се базира на проучване на международния
опит и добрите медицински практики, както
и на актуалната ситуация у нас, свързана със
състоянието на лечебната и здравната мрежа,
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постигнатите добри резултати в здравните
заведения и допуснатите слабости, които
следва да се преодолеят. Както по отношение
на съответствието с правото на Европейския
съюз, така и във връзка с обосноваността на
въведените конкретни изисквания в моти
вите е посочено, че проектът е изготвен от
експертен екип след проучване на междуна
родния опит и актуалната ситуация у нас,
но липсват каквито и да било констатации,
които да са направени в резултат на проучва
нията. Посоченото в мотивите към проекта,
че актуализацията на медицински стандарт
„Педиатрия“ се прави в изпълнението на
дейност 5 „Актуализиране и изготвяне на
основани на нау чни доказателства меди
цински стандарти“ от Договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001 – 6.2.03 за изпълнение на
проект „Акредитация на лечебните заведения
и продължителното обучение на медицинския
персонал“ от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“, съфи
нансиран чрез ЕСФ на ЕС, не може да бъде
релевантна обосновка по смисъла на чл. 26,
ал. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗНА, тъй като издаването
на подзаконов нормативен акт не е самоцел,
а следва да е наложено от развитието на об
ществените отношения в съответната сфера.
Липсата на надлежна обосновка, отговаряща
по съдържание на изискванията на чл. 28,
ал. 2 ЗНА, препятства съдебния контрол по
същество за съобразността на подзаконовия
нормативен акт с материалноправните норми,
включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3
от Конституцията на Република България,
съответно води до извод за неговата незако
носъобразност и е основание за неговата от
мяна. В този смисъл са и изложените мотиви
в Решение № 14167 на ВАС, петчленен състав,
от 22.12.2015 г. по адм. д. № 10536/2015 г., с
което е оставено в сила решение № 7707 от
25.06.2015 г. по адм. д. № 1132/2015 г. на ВАС,
седмо отделение, отменящо Наредба № 15 от
28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Ревматология“, издадена от минис
търа на здравеопазването.
Поради така изложените съобра жени я
и на основание чл. 193, ал. 1, предложение
трето АПК оспореният подзаконов админи
стративен акт следва да бъде отменен като
незаконосъобразен. С оглед изхода на спора
основателни са исканията на жалбоподате
лите „Национално сдружение на частните
болници“, сдру жение „Цент ър за защита
правата в здравеопазването“ и „Сдружение
на общинските болници в България“ за при
съждане на разноски за настоящото първо
инстанционно производство, представляващи
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договорено и платено възнагра ж дение за
един адвокат и платени държавни такси, съ
гласно представените списъци за разноските.
Мотивиран така, Върховният администрати
вен съд, първо отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 3 от 7 февруари 2014 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Пед иат ри я“, изда дена о т м и н ис т ъра на
здравеопазването (ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазва
нето да заплати на „Национално сдружение
на частните болници“ със седалище и адрес
на управление: София, бул. Княз Ал. Донду
ков 115А, на сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ със седалище
и адрес на управление: София, ул. Нишава
121, и на „Сдружение на общинските болници в България“ със седалище и адрес на
управление: Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг
7, по 410 лв. разноски за настоящото съдебно
производство.
Решението подлежи на касационно обжал
ване пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му на страните. При наличие
на предпоставките по чл. 194 АПК решението
подлежи на обнародване по начина, по който
е бил обнародван отмененият подзаконов
нормативен акт.
Председател:
Георги Колев
8863

РЕШЕНИЕ № 10910
от 19 октомври 2016 г.

по административно дело № 1240 от 2015 г.
Върховният административен съд на Ре
публика България – осмо отделение, в за
крито заседание на седемнадесети октомври
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Теодора Николова, членове:
Димитър Първанов, Весела Павлова, изслу
ша докладваното от председателя Теодора
Николова по адм.д. № 1240/2015 г.
Производството е по чл. 175 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс.
С Решен ие № 5812 о т 17.05.2016 г. по
адм.д. № 1240/2015 г. тричленен състав на
Върховния административен съд по жалба
на „Медикус Трейд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, район „Младост“,
бул. Република – сграда на Медицинск и я
център „Младост“, Варна, представлявано
от управителя Светлана Марешка, отмени
разпоредби на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за
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условията и реда за предписване и отпускане
на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от
20.03.2009 г.; с изменения и допълнения, посл.
обн., бр. 95 от 18.11.2014 г.) на министъра на
здравеопазването на Република България,
както следва: чл. 46, ал. 3 в частта относ
но думите „магистър фармацевт“; чл. 47а в
частта относно думите „магистър фарма
цевт“; чл. 47б, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 и § 1, т. 7 от
преходните и заключителните разпоредби, и
осъди Министерството на здравеопазването
да заплати на „Медикус Трейд“ – ООД, със
седа лище и а д рес на у п равление Варна,
район „Младост“, бул. Република – сграда
на Медицинския център „Младост“, Варна,
п редс та вл я ва но о т у п ра ви т ел я Светла на
Мареш к а, деловод н и разноск и в размер
1125 лв., като остави без уважение искането
за присъждане на разноски до размера на
претендираните 7870 лв.
В мотивите и диспозитива на това ре
шение е доп усната очеви дна фак тическа
грешка относно систематичното м ясто в
Наредба № 4 на отменения § 1, т. 7. Вместо
„от допълнителната разпоредба“ е посочено,
че разпоредбата е от „преходните и заключи
телните разпоредби“. Тази грешка следва да
бъде поправена по реда на чл. 175 АПК, който
позволява съдът по свой почин да поправи
допуснати в решението писмени грешки или
други подобни очевидни неточности.
Предвид изложеното, Върховният адми
нистративен съд, тричленен състав на осмо
отделение, на основание чл. 175 АПК
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактиче
ска грешка в мотивите и в диспозитива на
Решение № 5812 от 17.05.2016 г. по адм.д.
№ 1240/2015 г. на тричленен състав на Вър
ховния административен съд относно систе
матичното място на отменения § 1, т. 7 от
Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 20.03.2009 г.; с
изменения и допълнения, посл. обн., бр. 95
от 18.11.2014 г.) на министъра на здравеопаз
ването на Република България, като нався
къде в текста на мотивите и диспозитива на
съдебното решение вместо „от преходните и
заключителните разпоредби“ да се чете „от
допълнителната разпоредба“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дне
вен срок от съобщаването му на страните
пред 5-членен състав на Върховния админи
стративен съд.
Председател:
Георги Колев
8919
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ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4033-ПВР
от 15 ноември 2016 г.

относно обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и на имената на избраните
президент и вицепрезидент на републиката
На 6 ноември 2016 г. се произведоха избори
за президент и вицепрезидент на републи
ката, в които от общия брой избиратели по
смисъла на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на
Република България, възлизащ на 6 860 588
избиратели, гласуваха 3 943 004 избиратели
според положените в избирателните списъци
подписи.
На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с
ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, т. 3 и
4 и чл. 342, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс с
Решение № 3984-ПВР от 8 ноември 2016 г.
Цент ралната избирателна комиси я обяви
резултатите от изборите за президент и ви
цепрезидент на републиката, произведени на
6 ноември 2016 г., за отделните кандидатски
листи, предложени от партии, коалиции и
инициативни комитети, по реда на вписване
в бюлетината за гласуване за президент и
вицепрезидент на републиката. Като кон
статира, че в произведените на 6 ноември
2016 г. избори няма избран президент и ви
цепрезидент на републиката по смисъла на
чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република
България, Централната избирателна коми
сия определи първите двама кандидати по
листи, получили най-много гласове, обяви
имената на кандидатите, които да участват
в нов избор, съгласно чл. 93, ал. 4 във връз
ка с чл. 94 от Конституцията на Република
България и обяви датата за произвеждане на
новия избор – 13 ноември 2016 г.
С Решение № 3992-ПВР от 10 ноември
2016 г. Централната избирателна комисия
прие анализа на несъответствията, оконча
телните числови данни и актуализацията
на базата данни от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 6 ноември
2016 г. С Решение № 3995-ПВР от 10 ноември
2016 г. Централната избирателна комисия оп
редели резултатите от изборите за президент
и вицепрезидент на републиката, произведени
на 6 ноември 2016 г., за отделните кандидат
ски листи, предложени от партии, коалиции
и инициативни комитети, по реда на вписване
в бюлетината за гласуване за президент и
вицепрезидент на републиката, въз основа
на приетите окончателни числови данни и
актуализираната база данни от изборите за
президент и вицепрезидент на републиката.
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На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията
на Република България и Решение № 3984ПВР от 8 ноември 2016 г. на Централната
избирателна комисия на 13 ноември 2016 г.
се произведе нов избор за президент и вице
президент на републиката, в който от общия
брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал. 1
от Конституцията на Република България,
възлизащ на 6 859 390 избиратели, гласуваха
3 540 829 избиратели според положените в
избирателните списъци подписи.
С Решение № 4032-ПВР от 15 ноември
2016 г. Централната избирателна комисия прие
анализа на несъответствията, окончателните
числови данни и актуализацията на базата
данни от новия избор за президент и вицепре
зидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 93
и 94 от Конституцията на Република Бълга
рия, чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 311, т. 5 и чл. 344
от Изборния кодекс и Решение № 3984-ПВР
от 8 ноември 2016 г., Решение № 3992-ПВР от
10 ноември 2016 г., Решение № 3995-ПВР от
10 ноември 2016 г. и Решение № 4032-ПВР от
15 ноември 2016 г. Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
1. Обявява резултатите по кандидатски
листи за всички кандидати в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката,
произведени на 6 ноември 2016 г., по реда
на вписване в бюлетината за гласуване за
президент и вицепрезидент на републиката,
както следва:
№ 2 Веселин Найденов Марешки и Петър
Ж ивков Пет ров, Инициативен комитет –
427 660 действителни гласове;
№ 3 Велизар Пенков Енчев и Биляна Ди
кова Велева-Грънчарова, ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА
РАДИК АЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСК АТА
ПРОЛЕТ – 18 213 действителни гласове;
№ 4 Пламен Василев Орешарски и Данаил
Стоянов Папазов, Инициативен комитет –
253 726 действителни гласове;
№ 5 Жорж Ганчев Ганчев и Кольо Пет
ков П ара мов, Х РИС Т И Я Н- СОЦ И А Л ЕН
СЪЮЗ – 27 928 действителни гласове;
№ 6 Диана Гервасова Димитрова и Габри
ел Георгиев Герасимов, Инициативен коми
тет – 4362 действителни гласове;
№ 7 Трайчо Димитров Трайков и Съби
Иванов Събев, РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК –
224 734 действителни гласове;
№ 8 Бисер Георгиев Миланов и Красимир
Петров Настев, Инициативен комитет – 3215
действителни гласове;
№ 10 Александър Трифонов Томов и Ра
дослав Йорданов Радославов, БЪЛГАРСК А
С ОЦ И А Л Д Е МОК РА Ц И Я – Е ВРОЛ Е ВИ
ЦА – 9513 действителни гласове;
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№ 11 Йорданка Радиева Колева и Веселин
Д и м и т ров Хрис т ов, И н и ц иат и вен ком и
тет – 4182 действителни гласове;
№ 12 Татяна Дончева Тотева и Минчо
Викторов Спасов, ПП Движение 21 – ПП
НДСВ – 69 372 действителни гласове;
№ 13 Румен Георгиев Радев и Илияна
Малинова Йотова, Инициативен комитет –
973 754 действителни гласове;
№ 14 Господин Тончев Тонев и Андрей
Аврамов Андреев, ПП Българска демокра
тична общност – 6855 действителни гласове;
№ 15 Ивайло Георгиев Калфин и Любомир
Тодоров Халачев, Коалиция КАЛФИН – ПРЕ
ЗИДЕНТ – 125 531 действителни гласове;
№ 16 Камен Славянов Попов и Георги Сте
фанов Неделчев, Инициативен комитет – 5212
действителни гласове;
№ 17 Цецка Цачева Данговска и Пламен
Иванов Манушев, ПП ГЕРБ – 840 635 дейст
вителни гласове;
№ 18 Румен Гълъбинов Гълъбинов и Веска
Атанасова Волева, Инициативен комитет –
10 286 действителни гласове;
№ 19 Красимир Дончев Каракачанов и
Явор Божилов Нотев, ОБЕДИНЕНИ ПА
ТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО – 573 016
действителни гласове;
№ 20 Кемил Ахмед Рамадан и Момчил
Добрев Добрев, Политическа партия Балкан
ска демократична лига – 6089 действителни
гласове;
№ 21 Пламен Панайотов Пасков и Светозар
Стоянов Съев, Инициативен комитет – 10 103
действителни гласове;
№ 22 Димитър Василев Маринов и Радослав
Петров Петров, Българско национално обе
динение – 14 974 действителни гласове;
№ 23 Николай Йорданов Банев и Сали
Шабан Ибрям, Инициативен комитет – 4196
действителни гласове;
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„Не подкрепям никого“ – 214 094 действи
телни гласове.
2. Обявява окончателните резултати от
новия избор за президент и вицепрезидент
на републиката, произведен на 13 ноември
2016 г., както следва:
Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова
Йотова, Инициативен комитет – 2 063 032
действителни гласове;
Цецка Цачева Данговска и Пламен Иванов
Манушев, ПП ГЕРБ – 1 256 485 действителни
гласове;
„Не подкрепям никого“ – 155 411 действи
телни гласове.
3. Обявява за избран за президент на Репуб
лика България Румен Георгиев Радев.
4. Обявява за избрана за вицепрезидент
на Република България Илияна Малинова
Йотова.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Зам.-председател:
Мария Мусорлиева
Секретар:
Севинч Солакова
Членове:
Александър Андреев
Катя Иванова
Бойчо Арнаудов
Мария Бойкинова
Владимир Пенев
Мартин Райков
Георги Баханов
Метин Сюлейман
Емануил Христов
Росица Матева
Ерхан Чаушев
Румяна Сидерова
Иванка Грозева
Румен Цачев
Ивайло Ивков
Таня Цанева
Йорданка Ганчева
Цветозар Томов
Камелия Нейкова
9213
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-926
от 1 ноември 2016 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката:
І. Утвърждавам Номенклатурата на промишлената продукция – 2016:
НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ – 2016

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

Наименование на позицията

Измерителна
единица

07.10.10.00

Железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити (пи
ритна пепел)

кг

07.29.11.00

Медни руди и техните концентрати

кг

07.29.12.00

Никелови руди и техните концентрати

кг

07.29.13.00

Алуминиеви руди и техните концентрати

кг

07.29.14.00

Руди на благородни метали и техните концентрати

кг

07.29.15.00

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

кг

07.29.19.00

Други руди на цветни метали и техните концентрати

кг

08.11.11.33

Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани

кг

08.11.11.36

Мрамор и травертин, само нарязани с трион или по друг начин, на блокове
или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.11.50

Мушелкалк и други строителни и декоративни варовици с привидна плътност
>= 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по
друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма
(с изключение на гранули, отломки и прах)

кг

08.11.12.33

Гранит, необработен или грубо дялан

кг

08.11.12.36

Гранит, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи
с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.12.50

Пясъчник, необработен, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг
начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.12.90

Кварцити; порфир, базалт, сиенит, лава, гайнс, трахит, диабаз, диорит, фо
нолит, липарит, габро, лабрадорит и перидотити; строителни и декоративни
варовици с привидна плътност < 2,5 и други строителни и декоративни
скални материали (без гранит и пясъчник), необработени, грубо дялани
или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с
квадратна или правоъгълна форма

кг

08.11.20.30

Суров гипс и анхидрит, естествени

кг

08.11.20.50

Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без трошен
варовик, използван като добавъчен материал за бетон или за настилка на
пътища и декоративни варовици)

кг

08.11.30.10

Креда

кг

08.11.30.30

Доломит, некалциниран, нито фритован, необработен, грубо дялан или само
нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна
или правоъгълна форма

кг

08.11.40.00

Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин,
на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма

кг

08.12.11.50

Силициев пясък и кварцов пясък

кг

08.12.11.90

Естествен пясък (глинест, каолинов и фелдшпатов), без силициев, кварцов
и металоносен пясък

кг
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08.12.12.10

Чакъл, речен чакъл и кремък (естествено добити без механично натрошава
не), използвани като добавъчен материал за бетон, за настилка на пътища
или друг баласт

кг

08.12.12.30

Трошен камък (доломит и варовик, без варовик за производство на вар) или
друг трошен камък (баласт), използван като добавъчен материал за бетон
или за настилка на пътища

кг

08.12.12.50

Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и брашно от мрамор

кг

08.12.12.90

Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и брашно от скални материали
(без мрамор)

кг

08.12.13.00

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдър
жащ чакъл или трошен камък, за строителството

кг

08.12.21.40

Каолин

кг

08.12.21.60

Каолинови глини, дори калцинирани

кг

08.12.22.10

Бентонит

кг

08.12.22.30

Огнеупорни глини

кг

08.12.22.50

Други глини (без бентонит, каолин, други каолинови, експандирани и огне
упорни глини); андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова
пръст

кг

08.91.11.00

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и
фосфатирани креди

кг

08.91.12.00

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана (вкл.
възстановена сяра)

кг

08.91.19.00

Естествени бариеви сулфати (барити) и карбонати (витерити); естествени
борати и техните концентрати; флуорит (флусшпат); естествени магнезиеви
сулфати (кизерит, епсомит) и други минерални суровини за химическото
производство и за торове, н.д.

кг

08.93.10.00

Сол (вкл. денатурирана, с изкл. на сол за хранителни цели ) и чист натриев
хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с
добавки, осигуряващи добра течливост

кг

08.99.10.00

Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.21.00

Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени
или само срязани, сцепени или грубо обработени

карат

08.99.22.00

Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо
обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други
естествени абразиви

кг

08.99.29.00

Естествен графит, кварц, инфузорна силикатна пръст, естествен магнезиев
карбонат (магнезит), електростопен магнезиев оксид, азбест, слюда, естествен
стеатит, талк, фелдшпат, левцит; нефелин и нефелин сиенит; вермикулит,
перлит и хлорити, неекспандирани; други минерали, н.д.

кг

10.11.11.40

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено – цели,
половин или четвърт трупове

кг

10.11.11.90

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено – раз
фасовано или обезкостено (вкл. смляно)

кг

10.11.12.30

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено – цели или поло
вин трупове (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение)

кг

10.11.12.50

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено – бутове, плешки
и разфасовки от тях, необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол
за временно съхранение)

кг

10.11.12.90

Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено (вкл. смляно и
прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение) – без цели или
половин трупове, бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

кг

10.11.13.00

Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено

кг

10.11.14.00

Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено

кг

кг

БРОЙ 91
Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Наименование на позицията

Измерителна
единица

10.11.15.00

Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите,
прясно или охладено

кг

10.11.20.00

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък,
свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени

кг

10.11.31.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

кг

10.11.32.30

Месо от животни от рода на свинете, замразено – цели или половин трупове

кг

10.11.32.50

Месо от животни от рода на свинете, замразено – бутове, плешки и разфа
совки от тях, необезкостени

кг

10.11.32.90

Месо от животни от рода на свинете, замразено (без цели или половин тру
пове; бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени)

кг

10.11.33.00

Месо от овце, замразено

кг

10.11.34.00

Месо от кози, замразено

кг

10.11.35.00

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено

кг

10.11.39.10

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат до
битък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите,
замразени

кг

10.11.39.30

Mесо и субпродукти, годни за консумация, от други животни (зайци, дивеч,
камили, китове и други), пресни, охладени или замразени

кг

10.11.41.00

Вълна табашка, непрана

кг

10.11.42.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели

бр.

10.11.43.00

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри,
различни от целите

кг

10.11.44.00

Сурови кожи от овце или агнета

бр.

10.11.45.00

Сурови кожи от кози или ярета

бр.

10.11.50.40

Сланина (без шарена сланина) и свинско сало, пресни, охладени, замразени,
осолени или в саламура, сушени или пушени (без топени)

кг

10.11.50.60

Свинска мас и други мазнини от свине, топени

кг

10.11.50.70

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, сурови
или топени

кг

10.11.60.30

Черва, гръкляни, пикочни мехури и стомаси на животни (различни от тези
на рибата), годни или негодни за консумация, цели или на парчета, пресни,
охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

кг

10.11.60.90

Други животински отпадъци (вкл. костно брашно), негодни за консумация
от човека (без черва, пикочни мехури и стомаси от животни; мъртва риба
и отпадъци от риба)

кг

10.12.10.10

Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено – неразфасовано

кг

10.12.10.20

Месо от пуйки, прясно или охладено – неразфасовано

кг

10.12.10.30

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено – неразфасовано

кг

10.12.10.40

Тлъст черен дроб от гъски или патици, пресен или охладен

кг

10.12.10.50

Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено – разфасовано (вкл.
смляно)

кг

10.12.10.60

Месо от пуйки, прясно или охладено – разфасовано (вкл. смляно)

кг

10.12.10.70

Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено – разфасовано
(вкл. смляно)

кг

10.12.20.13

Месо от пилета, петли и кокошки, замразено – неразфасовано

кг

10.12.20.15

Месо от пуйки, замразено – неразфасовано

кг

10.12.20.17

Месо от патици, гъски или токачки, замразено – неразфасовано

кг

10.12.20.53

Месо от пилета, петли и кокошки, замразено – разфасовано (вкл. смляно)

кг

10.12.20.55

Месо от пуйки, замразено – разфасовано (вкл. смляно)

кг
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10.12.20.57

Месо от патици, гъски или токачки, замразено – разфасовано (вкл. смляно)

кг

10.12.20.80

Черен дроб от домашни птици, замразен

кг

10.12.30.00

Мазнини от птици

кг

10.12.40.20

Субпродукти, годни за консумация (без тлъст черен дроб), от домашни
птици, пресни или охладени

кг

10.12.40.50

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици (без черен дроб),
замразени

кг

10.12.50.00

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, пух и
изделия от тях (без необработени или само почистени, дезинфекцирани или
обработени с цел да се запазят), обработени

кг

10.13.11.20

Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или
пушено – бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

кг

10.13.11.50

Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или
пушено – гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

кг

10.13.11.80

Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или
пушено (без бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени; гърди и
разфасовки от тях)

кг

10.13.12.00

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура,
сушено или пушено

кг

10.13.13.00

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

кг

10.13.14.30

Колбаси и подобни продукти от черен дроб, без готови ястия

кг

10.13.14.60

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв, без колбаси
от черен дроб и готови ястия

кг

10.13.15.05

Приготвени храни и консерви от гъши и патешки черен дроб, без колбаси
и готови ястия

кг

10.13.15.15

Приготвени храни и консерви от черен дроб, различен от гъшия и патешкия,
без колбаси и готови ястия

кг

10.13.15.25

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти
(без черен дроб) от пуйки, без колбаси и готови ястия

кг

10.13.15.35

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти
(без черен дроб) от домашни птици (без пуйки), без колбаси и готови ястия

кг

10.13.15.45

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо от свине – бутове
и разфасовки от тях, без готови ястия

кг

10.13.15.55

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо от свине – плешки
и разфасовки от тях, без готови ястия

кг

10.13.15.65

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви, съдържащи тегловно
< 40 % месо или субпродукти от домашни свине, сланина и мазнини от
всякакъв вид (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб
и готови ястия)

кг

10.13.15.75

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти
от свине (без тези от бутове, плешки, смеси съдържащи тегловно < 40%
месо или субпродукти от домашни свине, колбаси, хомогенизирани храни,
продукти от черен дроб и готови ястия)

кг

10.13.15.85

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти
от животни от рода на едрия рогат добитък, без колбаси, хомогенизирани
храни, продукти от черен дроб и готови ястия

кг

10.13.15.95

Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо, субпродукти или
животинска кръв, от животни, различни от едрия рогат добитък, свинете и
домашните птици (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен
дроб и готови ястия)

кг

10.13.16.00

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпро
дукти, негодни за консумация от човека; пръжки

кг
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10.13.91.00

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни хил. лв
продукти

10.20.11.00

Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени

кг

10.20.12.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

кг

10.20.13.30

Морска риба (цяла, дори обезглавена или изкормена), замразена

кг

10.20.13.60

Сладководна риба (цяла, дори обезглавена или изкормена), замразена

кг

10.20.14.00

Филета от риба, замразени

кг

10.20.15.00

Друго месо от риба (дори смляно), замразено

кг

10.20.16.00

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

кг

10.20.21.00

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени

кг

10.20.22.50

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни ме
хури 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

кг

10.20.23.50

Риба, сушена, дори осолена или в саламура; риба, осолена, но несушена (с
изкл. на филета, пушена риба, перки, глави, опашки и плавателни мехури
от риба)

кг

10.20.24.25

Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви, пушени
(вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба

кг

10.20.24.55

Херинга, пушена (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни
мехури от риба

кг

10.20.24.85

Риба (без сьомги, херинги и дунавска пъстърва), пушена (вкл. филета), с
изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба

кг

10.20.25.10

Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната
и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.20

Херинга, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната
и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.30

Сардина, сардинела, шпрот, трицона или цаца, преработени или консерви
рани, цели или на парчета (без смлените и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.40

Тон, скоклива риба и паламуд, преработени или консервирани, цели или на
парчета (без смлените и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.50

Скумрия, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната
и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.60

Аншоа, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната
и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.70

Филета от риба и рибни пръчици, покрити с тесто или с галета, замразени
(без готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.80

Друга риба, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смля
ната и готовите рибни ястия)

кг

10.20.25.90

Риба, преработена или консервирана (без цялата или на парчета и готовите
рибни ястия)

кг

10.20.26.30

Черен хайвер (есетров)

кг

10.20.26.60

Хайвер (без черния)

кг

10.20.31.00

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

кг

10.20.32.50

Мекотели (миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от
родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, от вида Mytilus spp. или Perna spp.,
сепия, сепиоли, калмари, рогачи и октоподи), замразени, сушени, осолени
или в саламура

кг

10.20.33.50

Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, миди и сърцевидки
от семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae,
морски охлюви абалон, рапани, морски краставици, морски таралежи,
медузи и други), прахове и агломерати под формата на гранули от водни
безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека,
замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени

кг
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10.20.34.00

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени
или консервирани по друг начин (без охладени, замразени, сушени, осолени
или в саламура, ракообразни с черупките, варени във вода или на пара и
готовите ястия)

кг

10.20.41.00

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни,
мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

кг

10.20.42.00

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни
или водорасли, негодни за консумация от човека, вкл. рибни отпадъци (без
балени от кит, корали и подобни продукти, черупки и обвивки)

кг

10.31.11.10

Картофи, сурови или варени във вода или на пара, замразени

кг

10.31.11.30

Картофи (вкл. напълно или частично изпържени в олио), приготвени или кон
сервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени

кг

10.31.12.00

Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени
по друг начин

кг

10.31.13.00

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули,
от сушени картофи

кг

10.31.14.30

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина, под формата на брашно, грис или люспи, незамразени
(вкл. картофено пюре)

кг

10.31.14.60

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина, незамразени (вкл. чипс) (без тези под формата на
брашно, грис или люспи; сушените и замразените)

кг

10.32.11.00

Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество <= 7 %

л

10.32.12.10

Сок от портокали, със стойност Брикс <= 67, замразен

кг

10.32.12.20

Сок от портокали, със стойност Брикс <= 67, незамразен

л

10.32.12.30

Сок от портокали, със стойност Брикс > 67

л

10.32.13.00

Сок от грейпфрути

л

10.32.14.00

Сок от ананаси

л

10.32.15.00

Сок и мъст от грозде, неферментирали

л

10.32.16.00

Сок от ябълки

л

10.32.17.00

Смес от сок от плодове и/или зеленчуци

л

10.32.19.10

Сок от мандарини, лимони или друг цитрусов плод (без сок от портокали
или от грейпфрути и без смеси от сокове), със стойност Брикс <= 67

л

10.32.19.20

Сок от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без сок от портокал,
грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), със стойност Брикс <= 67

л

10.32.19.30

Сок от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без сок от портокал,
грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), със стойност Брикс > 67

л

10.39.11.00

Зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци, неварени или варени във
вода или на пара, замразени

кг

10.39.12.00

Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация
в това състояние

кг

10.39.13.30

Лук, сушен, дори нарязан на парчета и резенки, смлян или на прах, но не
обработен по друг начин

кг

10.39.13.50

Гъби и трюфели, сушени, дори нарязани на парчета и резенки, смлени или
на прах, но необработени по друг начин

кг

10.39.13.90

Зеленчуци (без картофи, лук, гъби и трюфели) и зеленчукови смеси, сушени,
дори нарязани на парчета и резенки, смлени или на прах, но необработени
по друг начин

кг

10.39.15.00

Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или
оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

кг

10.39.16.00

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или
оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

кг
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10.39.17.10

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет
или оцетна киселина, цели или нарязани, без готови зеленчукови ястия

кг

10.39.17.21

Доматено пюре и паста, неконцентрирани (с тегловно съдържание на сухо
вещество > 7 %, но < 12 %)

кг

10.39.17.25

Доматено пюре и паста, концентрирани (с тегловно съдържание на сухо
вещество > =12 %)

кг

10.39.17.30

Гъби и трюфели (без сушени и замразени), приготвени или консервирани
по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зелен
чукови ястия

кг

10.39.17.40

Зеленчуци, несмесени (без картофи, гъби, трюфели и домати) и смеси от
зеленчуци, замразени, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина (без неварени или варени във вода или на
пара и готови зеленчукови ястия)

кг

10.39.17.50

Кисело зеле (без сушено и замразено), приготвено или консервирано по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

кг

10.39.17.60

Аспержи (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

кг

10.39.17.70

Маслини (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

кг

10.39.17.80

Сладка царевица (без сушена и замразена), приготвена или консервирана
по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зелен
чукови ястия

кг

10.39.17.90

Зеленчуци, несмесени (без картофи, грах, фасул, аспержи, маслини и кисело
зеле) и смеси от зеленчуци, незамразени, приготвени или консервирани по
начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчу
кови ястия

кг

10.39.18.00

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от
растения (вкл. смесите), приготвени или консервирани с оцет или оцетна
киселина

кг

10.39.21.00

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени

кг

10.39.22.30

Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от цитрусови
плодове (без хомогенизирани продукти от плодове)

кг

10.39.22.90

Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от други пло
дове (без тези от цитрусови плодове и хомогенизирани продукти от плодове)

кг

10.39.23.30

Фъстъци, печени, осолени, приготвени или консервирани по друг начин,
вкл. пасти от смлени печени фъстъци

кг

10.39.23.90

Ядки и семена (без фъстъци), печени, осолени, приготвени или консервирани
по друг начин, вкл. смеси (без сушените)

кг

10.39.24.10

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши или дини, пресни, замразени,
сушени, осолени

кг

10.39.24.30

Плодове (череши и други), временно консервирани (посредством серен диок
сид или във вода – солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества,
подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в
това състояние

кг

10.39.25.00

Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени

кг

10.39.29.10

Грозде, сушено

кг

10.39.29.20

Сушени плодове (без фурми, ананас, авокадо, гуава, манго, мангустани,
цитрусови плодове и грозде); смеси от сушени плодове и/или от черупкови
плодове

кг

10.39.29.50

Плодове и зърна, годни за консумация, приготвени или консервирани, със
или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол (вкл. ком
поти, череши в алкохол и пуканки за микровълнови фурни)

кг

10.39.30.00

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори
агломерирани под формата на гранули, използвани за храна на животни (без
агломерати от люцерна)

кг

С Т Р.
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10.39.91.00

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и
зеленчуци (например приготвяне на концентрати от тях)

хил.лв

10.41.11.00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин
и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин

кг

10.41.12.00

Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници

кг

10.41.19.00

Мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафи
нирани, но не химически променени (без тези от свине, домашни птици,
животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, риби или мор
ски бозайници, стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин,
олеомаргарин и масло от лой, мазнини от вълна (серей) и ланолин)

кг

10.41.21.10

Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.22.10

Сурово маслиново масло („Virgin“) и неговите фракции, получено чрез ме
ханични или други физични методи

кг

10.41.22.20

Сурови масла и техните фракции, получени от маслиново кюспе и смеси от
тези масла с „Virgin“, по метод, различен от механичния

кг

10.41.23.00

Сурово слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции,
но не химически променени

кг

10.41.24.10

Сурово рапично, репично и синапено масло и техните фракции, но не хи
мически променени

кг

10.41.25.10

Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.41.29.10

Други сурови растителни масла и мазнини и техните фракции, но не хими
чески променени

кг

10.41.30.00

Памучен линтер

кг

10.41.41.30

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под фор
мата на гранули, получени при извличането на соево масло

кг

10.41.41.50

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под фор
мата на гранули, получени при извличането на слънчогледово масло

кг

10.41.41.70

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под фор
мата на гранули, получени при извличането на рапично и репично масло

кг

10.41.41.90

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под фор
мата на гранули, получени при извличането на други растителни мазнини
или масла (без тези от соево, слънчогледово, рапично и репично масло)

кг

10.41.42.00

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

кг

10.41.51.00

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.52.00

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.53.10

Рафинирано маслиново масло („Virgin“) и неговите фракции, но не хими
чески променено

кг

10.41.53.30

Рафинирани масла, получени от маслиново кюспе и техните фракции и смеси
от тези масла с „Virgin“, но не химически променени

кг

10.41.54.00

Слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции, рафини
рани, но не химически променени

кг

10.41.55.00

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.56.00

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но
не химически променени

кг

10.41.57.00

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.58.00

Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, рафинирани, но не
химически променени

кг

10.41.59.00

Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царе
вичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.41.60.30

Животински мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно
хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдини
рани, но необработени по друг начин

кг
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10.41.60.50

Растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно
хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдини
рани, но необработени по друг начин

кг

10.41.71.00

Растителни восъци, дори рафинирани (без триглицериди)

кг

10.41.72.00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини
или восъци от животински или растителен произход

кг

10.42.10.30

Маргарин, с изкл. на течен маргарин

кг

10.42.10.50

Хранителни смеси и препарати от животински или растителни мазнини или
масла, вкл. течен маргарин

кг

10.51.11.33

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %, некондензирано,
нито подсладено (обезмаслено), в директни опаковки с нетно съдържание
<= 2 л

кг

10.51.11.37

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %, некондензирано,
нито подсладено (обезмаслено), в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

кг

10.51.11.42

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но <= 6 %, некон
дензирано, нито подсладено, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л

кг

10.51.11.48

Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но <= 6 %, некон
дензирано, нито подсладено, в директни опаковки с нетно съдържание > 2 л

кг

10.51.12.10

Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 6 %,
но <= 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно
съдържание <= 2 л

кг

10.51.12.20

Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 6 %,
но <= 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно
съдържание > 2 л

кг

10.51.12.30

Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 21 %,
некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание
<= 2 л

кг

10.51.12.40

Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 21 %,
некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание
> 2 л

кг

10.51.21.30

Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съ
държание на мазнини <= 1,5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни
опаковки с нетно съдържание <= 2,5 кг

кг

10.51.21.60

Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съ
държание на мазнини <= 1,5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни
опаковки с нетно съдържание > 2,5 кг

кг

10.51.22.30

Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с те
гловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана
на прах), в директни опаковки с нетно съдържание <= 2,5 кг

кг

10.51.22.60

Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с те
гловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана
на прах), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 кг

кг

10.51.30.30

Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини <= 85 %

кг

10.51.30.50

Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини > 85 % и други млечни
мазнини (без млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини
< 80 %)

кг

10.51.30.70

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини < 80 %

кг

10.51.40.30

Пресни сирена (с незавършено зреене), вкл. извара и сирене от суроватка

кг

10.51.40.50

Бяло саламурено сирене, кашкавал, сирена, стъргани или на прах, синьо
сирене и друго сирене

кг

10.51.40.70

Топени и пушени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

кг

10.51.51.04

Кондензирано мляко, неподсладено

кг

10.51.51.08

Кондензирано мляко, подсладено

кг
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10.51.52.41

Кисело мляко и други заквасени млека и сметана

кг

10.51.52.45

Напитки на млечна основа, ароматизирани, с прибавка на плодове, ядки
или какао

кг

10.51.52.63

Мътеница на прах

кг

10.51.52.65

Мътеница

кг

10.51.53.00

Казеин

кг

10.51.54.00

Лактоза и сироп от лактоза (вкл. химически чиста)

кг

10.51.55.30

Суроватка на прах, гранули или други твърди форми

кг

10.51.55.60

Суроватка, течна или пастообразна

кг

10.51.56.00

Други продукти от естествени съставки на млякото

кг

10.52.10.00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

л

10.61.11.00

Олющен ориз (карго или кафяв), дори пропарен

кг

10.61.12.30

Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната
обвивка), дори пропарен, полиран или гланциран

кг

10.61.12.50

Ориз, натрошен

кг

10.61.21.00

Брашно пшенично или брашно – смес от пшеница и ръж

кг

10.61.22.00

Брашно от зърнено-житни растения, различно от пшеничното или от браш
ното – смес от пшеница и ръж

кг

10.61.23.00

Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо
съдържание на нишесте или инулин, или от плодове

кг

10.61.24.00

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни и тестени сладкарски изделия (вкл.
пресни кори за баница); замразени сурови банички, кроасани и подобни

кг

10.61.31.33

Едрозърнест и дребнозърнест грис от твърда пшеница

кг

10.61.31.35

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец

кг

10.61.32.30

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения

кг

10.61.32.40

Агломерати под формата на гранули от пшеница

кг

10.61.32.50

Агломерати под формата на гранули от други зърнено-житни растения

кг

10.61.33.33

Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин (например
олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени)

кг

10.61.33.35

Зародиши на зърнено-житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени

кг

10.61.33.51

Храни от вида „Musli“ на базата на непечени люспи от зърнени растения

кг

10.61.33.53

Продукти на базата на зърнено-житни растения, приготвени чрез набъбване
или печене; продукти, приготвени от смеси от непечени с печени люспи
или с набъбнали зърна

кг

10.61.33.55

Пшеничен булгур и други зърна от зърнено-житни растения (без царевица),
варени или приготвени по друг начин (вкл. постни сарми и пълнени чушки)

кг

10.61.40.10

Трици и други видове отпадъци от царевица

кг

10.61.40.30

Трици и други видове отпадъци от ориз

кг

10.61.40.50

Трици и други видове отпадъци от пшеница

кг

10.61.40.90

Трици и други видове отпадъци от други зърнено-житни растения (различни
от царевица, ориз, пшеница) или от бобови растения

кг

10.62.11.11

Нишесте от пшеница

кг

10.62.11.13

Нишесте от царевица

кг

10.62.11.15

Нишесте от картофи

кг

10.62.11.19

Нишесте от маниока; друго нишесте

кг

10.62.11.30

Инулин

кг

10.62.11.50

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние

кг
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10.62.11.70

Декстрин и друго модифицирано нишесте

кг

10.62.12.00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна,
заоблени зрънца, отсевки или подобни форми

кг

10.62.13.10

Глюкоза и сироп от глюкоза

кг

10.62.13.20

Фруктоза, сироп от фруктоза, изоглюкоза

кг

10.62.13.30

Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин

кг

10.62.13.90

Химически чиста малтоза, заместители на мед, сироп от инулин, инвертна
захар и други захари, н.д.

кг

10.62.14.30

Сурово царевично масло и неговите фракции, но не химически променени

кг

10.62.14.60

Царевично масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

кг

10.62.20.00

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци (вкл. царевичен
глутен)

кг

10.71.11.00

Хляб без прибавки на мед, яйца, сирене или плодове (вкл. питки, погачи с мая)

кг

10.71.12.00

Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар или подсладители
(торти, пасти, кексове, рула, козуначeни изделия, целувки, кифли, кроасани,
сухи пасти, блатове и подобни)

кг

10.72.11.30

Хрупкав хляб (кнекброт)

кг

10.72.11.50

Сухари и подобни препечени продукти (вкл. галета)

кг

10.72.12.30

Меденки

кг

10.72.12.53

Сладки бисквити, гофрети и вафли, изцяло или частично покрити с шоколад
или с други продукти, съдържащи какао

кг

10.72.12.55

Сладки бисквити, вкл. слепените (без покрити с шоколад или с други про
дукти, съдържащи какао)

кг

10.72.12.57

Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода > 10 % (без корички, фу
нийки и кофички за сладолед)

кг

10.72.12.59

Вафли, гофрети, корички, фунийки и кофички за сладолед, вкл. солените
(без покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао и тези с
тегловно съдържание на вода > 10 %)

кг

10.72.19.10

Безквасен хляб (вкл. питки без мая)

кг

10.72.19.20

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, печени кори (например
за баница и подобни), от брашно или нишесте и подобни продукти

кг

10.72.19.40

Бисквити (без сладки бисквити, вафли и гофрети и покритите с шоколад
или с други продукти, съдържащи какао)

кг

10.72.19.50

Екструдирани или експандирани продукти, солени или пикантни (солети,
снакс, зрънчо и подобни)

кг

10.72.19.90

Други печени изделия без прибавка на подсладители (баници, палачинки,
киш и подобни)

кг

10.73.11.30

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг
начин, съдържащи яйца

кг

10.73.11.50

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг
начин, несъдържащи яйца

кг

10.73.12.00

Кус-кус (от грис)

кг

10.81.11.00

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние,
без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.12.30

Бяла рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо
състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.12.90

Друга рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо
състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.81.13.00

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи
или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

кг
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10.81.14.30

Меласа от захарна тръстика, получена в резултат на извличането или ра
фирането на захарта

кг

10.81.14.50

Меласа, без тази от захарна тръстика

кг

10.81.20.00

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от
производството на захар (вкл. пяната от избистрянето и остатъците, нами
ращи се във филтър-пресите)

кг

10.82.11.00

Какаова маса, дори обезмаслена

кг

10.82.12.00

Масло, мазнина и течно масло, от какао

кг

10.82.13.00

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

кг

10.82.14.00

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

кг

10.82.21.30

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или
пръчки, с тегло > 2 кг или в течно, кашесто или прахообразно състояние,
на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки, с тегло
> 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло >= 18 %

кг

10.82.21.50

Продукти, наречени „chocolate milk crumb“, в директни опаковки с тегло
> 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло >= 18 %

кг

10.82.21.70

Шоколадова глазура в директни опаковки с тегло > 2 кг, с тегловно съдър
жание на какаово масло >= 18 %

кг

10.82.21.90

Други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или пръчки, в
течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми,
в съдове или в директни опаковки, с тегло > 2 кг и с тегловно съдържание
на какаово масло < 18 %

кг

10.82.22.33

Шоколад на блокове или пръчки, с пълнеж

кг

10.82.22.35

Шоколад на блокове или пръчки, без пълнеж, с прибавка на зърнени храни,
плодове или ядки

кг

10.82.22.39

Шоколад на блокове или пръчки, без пълнеж и без прибавка на зърнени
храни, плодове или ядки

кг

10.82.22.43

Шоколадови бонбони, съдържащи алкохол

кг

10.82.22.45

Шоколадови бонбони, несъдържащи алкохол

кг

10.82.22.53

Шоколад в други форми, например шоколадови яйца и коледни артикули
(без шоколад на блокове или пръчки и шоколадови бонбони), с пълнеж

кг

10.82.22.55

Шоколад в други форми, например плътни или кухи шоколадови фигурки
(без шоколад на блокове или пръчки и шоколадови бонбони), без пълнеж

кг

10.82.22.60

Захарни изделия и изделия (карамели, дражета, халва и нуга, с какао; ка
каов кувертюр), произведени от заместители на захарта, съдържащи какао
(без бял шоколад)

кг

10.82.22.70

Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)

кг

10.82.22.80

Препарати за производство на напитки, съдържащи какао

кг

10.82.22.90

Други хранителни продукти, съдържащи какао (прахове, съдържащи > 5 %
какао за производство на кремове или сладолед; какаови пръчици)

кг

10.82.23.10

Дъвка, дори със захарно покритие

кг

10.82.23.20

Екстракт от сладник (съдържащ тегловно > 10 % захароза, но несъдържащ
други добавки) под формата на блокове, пръчки, таблетки и други форми

кг

10.82.23.30

Бял шоколад

кг

10.82.23.53

Пасти, вкл. марципан, в директни опаковки с нетно съдържание >= 1 кг

кг

10.82.23.55

Пастили за гърло и бонбони против кашлица

кг

10.82.23.63

Дражета и подобни изделия със захарно покритие (вкл. захаросани бадеми)

кг

10.82.23.65

Гумени бонбони, желирани захарни изделия, вкл. захарни изделия от пло
дова маса (без дъвка)

кг

10.82.23.73

Бонбони от стопена захар, дори пълнени

кг
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10.82.23.75

Дъвчащи бонбони (карамелени, плодови, млечни и други)

кг

10.82.23.83

Захарни изделия, получени чрез пресоване

кг

10.82.23.90

Други захарни изделия без какао (халва и нуга без какао; обикновен локум,
тахан, фондани, марципан в опаковки до 1 кг и други)

кг

10.82.24.00

Плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар
(изцедени, захаросани или кристализирани)

кг

10.83.11.30

Сурово кафе, декофеинизирано

кг

10.83.11.50

Печено кафе, недекофеинизирано

кг

10.83.11.70

Печено кафе, декофеинизирано

кг

10.83.12.10

Заместители на кафе, съдържащи кафе

кг

10.83.12.40

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, продукти на базата на екстракти,
есенции или концентрати или на базата на кафе

кг

10.83.12.70

Печена цикория, ръж, леблебия и други печени заместители на кафе и тех
ните екстракти, есенции и концентрати

кг

10.83.13.00

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично фермен
тирал чай в опаковки със съдържание <= 3 кг

кг

10.83.14.00

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

кг

10.83.15.00

Билков чай

кг

10.84.11.30

Винен оцет

л

10.84.11.90

Други видове оцет (без винен оцет) и заместители на оцет

л

10.84.12.10

Сос от соя

кг

10.84.12.30

Кетчуп от домати и други сосове от домати

кг

10.84.12.53

Синапено брашно

кг

10.84.12.55

Готова горчица

кг

10.84.12.70

Майонеза, готови сосове и препарати за сосове; комбинирани подправки

кг

10.84.30.00

Сол за хранителни цели

кг

10.85.11.00

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на
месо, субпродукти или кръв

кг

10.85.12.00

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на
риба, ракообразни и мекотели

кг

10.85.13.00

Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на
зеленчуци

кг

10.85.14.10

Макаронени изделия, пълнени с месо, риба, сирене и други, дори варени
или обработени по друг начин

кг

10.85.14.30

Макаронени изделия, варени или обработени по друг начин (с изкл. на пъл
нените) и готови ястия, съдържащи основно макаронени изделия

кг

10.85.19.10

Други готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), вкл.
замразени пици (без пресни пици)

кг

10.86.10.10

Хомогенизирани готови храни от месо, субпродукти или кръв, детски или
диетични

кг

10.86.10.30

Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, разли
чен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, детски или диетични

кг

10.86.10.50

Хомогенизирани продукти от плодове, приготвени чрез варене, детски или
диетични

кг

10.86.10.60

Смесени хомогенизирани храни, детски или диетични, п.п.д., в опаковки
<= 250 г

кг

10.86.10.70

Детски храни, п.п.д., приготвени на базата на зърнени растения, брашно,
нишесте или мляко

кг
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10.89.11.00

Готови супи и бульони и препарати за тях

кг

10.89.12.30

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода
или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани
по друг начин

кг

10.89.12.50

Яйчен албумин

кг

10.89.13.34

Хлебни маи

кг

10.89.13.39

Други активни маи (вкл. бирена)

кг

10.89.13.50

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

кг

10.89.13.70

Набухватели

кг

10.89.14.00

Екстракти и сокове от месо, риба или ракообразни, мекотели или други
водни безгръбначни

кг

10.89.16.00

Готови нетрайни хранителни продукти – сандвичи, пресни пици и подобни
(без кетъринг и тези за непосредствена консумация)

кг

10.89.17.00

Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека

кг

10.89.19.10

Карамелизирани захари и меласи

кг

10.89.19.25

Екстракт от малц

кг

10.89.19.30

Хранителни препарати от брашно, грис, нишесте, мляко и други

кг

10.89.19.35

Протеинови концентрати и ароматизирани или оцветени захарни сиропи

кг

10.89.19.50

Други разнообразни хранителни продукти, н.д.

кг

10.91.10.10

Премикси за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

кг

10.91.10.33

Готови храни за свине

кг

10.91.10.35

Готови храни за едър рогат добитък

кг

10.91.10.37

Готови храни за домашни птици

кг

10.91.10.39

Готови храни за други селскостопански животни

кг

10.91.20.00

Брашно и агломерати от люцерна

кг

10.92.10.30

Готови храни за кучета и котки, п.п.д.

кг

10.92.10.60

Готови храни за домашни любимци (без пригодените за продажба на дребно
храни за кучета и котки)

кг

11.01.10.20

Спиртни напитки от дестилати от вино и/или гроздови джибри

л алк.
100 %

11.01.10.30

Уиски

л алк.
100 %

11.01.10.40

Ром и тафия

л алк.
100 %

11.01.10.50

Джин и хвойново питие

л алк.
100 %

11.01.10.63

Водка с алкохолно съдържание <= 45,4 % обемни

л алк.
100 %

11.01.10.65

Дестилирани спиртни напитки от плодове

л алк.
100 %

11.01.10.70

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание < 80 % обемни

л алк.
100 %

11.01.10.80

Ликьори и други спиртни напитки

л алк.
100 %

11.02.11.30

Пенливи вина от френския район „Шампания“ (шампанско)

л

11.02.11.90

Други пенливи (естествено пенливи и пенливи газирани) вина от прясно
грозде (без шампанско)

л

11.02.12.11

Вина тихи, бели, със защитено наименование за произход (ЗНП), с алкохолно
съдържание <= 15 % обемни

л
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11.02.12.15

Искрящи вина (естествено искрящи и искрящи газирани) и гроздова мъст,
чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол

л

11.02.12.17

Вина тихи, червени, розе, със защитено наименование за произход (ЗНП) и
гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол,
с алкохолно съдържание <= 15 % обемни

л

11.02.12.20

Вина тихи (без тези със защитено наименование за произход (ЗНП) и гроздова
мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол

л

11.02.12.31

Ликьорни вина с алкохолно съдържание >15 % обемни – Порто, Мадейра,
Шери, Токай и други

л

11.02.12.50

Гроздова мъст с алкохолно съдържание >0,5 % обемни (с изкл. на гроздова
мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол)

л

11.03.10.00

Други ферментирали напитки (например от ябълки, круши, медовина);
смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни
напитки, н.д.

л

11.04.10.00

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде (вкл. пелин)

л

11.05.10.00

Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол
<= 0,5 % обемни)

л

11.05.10.10

Безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол <= 0,5 % обемни

л

11.05.20.00

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

кг

11.06.10.30

Малц, непечен

кг

11.06.10.50

Малц, печен (без продукти, които ще претърпят бъдеща преработка, печен
малц като заместител на кафето)

кг

11.07.11.30

Минерални води и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани

л

11.07.11.50

Други води (без минерални и газирани), неподсладени, нито ароматизирани;
лед и сняг

л

11.07.19.30

Води, вкл. минерални и газирани води, подсладени със захар или други
подсладители или ароматизирани (безалкохолни напитки)

л

11.07.19.50

Други безалкохолни напитки несъдържащи млечни мазнини (без подсладени
или неподсладени минерални, газирани или ароматизирани води), вкл. боза

л

11.07.19.70

Безалкохолни напитки, съдържащи млечни мазнини

л

12.00.11.30

Пури (вкл. тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн или смеси
от тютюн и заместители на тютюна

бр.

12.00.11.50

Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна

бр.

12.00.11.70

Цигари, пурети и пури, съдържащи само заместители на тютюна

кг

12.00.12.00

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

кг

12.00.19.30

Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво
съотношение

кг

12.00.19.90

Тютюневи екстракти и сокове; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютю
ни; обработен тютюн за дъвчене или смъркане, тютюн за наргиле, тютюнев
прах, експандиран тютюн

кг

13.10.10.00

Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, вкл. ланолин

кг

13.10.21.00

Сурова коприна (неусукана)

кг

13.10.22.00

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

кг

13.10.23.00

Дреб от вълна или от фини животински косми

кг

13.10.24.00

Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене (вкл.
безразборно камгарирана вълна)

кг

13.10.25.00

Памук, подготвен за предене

кг

13.10.26.00

Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени
за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

кг

13.10.29.00

Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене
(вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци)

кг
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13.10.31.00

Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене

кг

13.10.32.00

Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

кг

13.10.40.10

Прежди от естествена коприна (без прежди от отпадъци от естествена коп
рина), н.п.д.

кг

13.10.40.30

Прежди от отпадъци от естествена коприна, н.п.д.

кг

13.10.40.50

Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна,
п.п.д.; нишки от Месина

кг

13.10.50.10

Прежди от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни, н.п.д.

кг

13.10.50.30

Прежди от вълна или от фини животински косми, камгарни, н.п.д.

кг

13.10.50.50

Прежди от вълна или от фини животински косми, п.п.д.

кг

13.10.61.32

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими
и други подови настилки)

кг

13.10.61.33

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трико
тажни или плетени изделия

кг

13.10.61.35

Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за
килими и други подови настилки

кг

13.10.61.52

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими
и други подови настилки)

кг

13.10.61.53

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трико
тажни или плетени изделия

кг

13.10.61.55

Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за ки
лими и други подови настилки

кг

13.10.61.60

Прежди памучни (без шевните конци), п.п.д.

кг

13.10.62.00

Шевни конци от памук

кг

13.10.71.10

Прежди от лен, н.п.д.

кг

13.10.71.20

Прежди от лен, п.п.д.

кг

13.10.72.00

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп
или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди

кг

13.10.81.10

Прежди, усукани или корд (без шевни конци), полиамидни (ПА-К), полиес
терни (ПЕ-К) или от други синтетични нишки, н.п.д.

кг

13.10.81.30

Прежди, усукани или корд (без шевни конци) от изкуствени нишки, н.п.д.

кг

13.10.81.50

Прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевни конци), п.п.д.

кг

13.10.82.10

Прежди от синтетични щапелни влакна (ПА, ПЕ, ПАН, ПП и други) (без шев
ни конци), съдържащи тегловно >= 85 % синтетични щапелни влакна, н.п.д.

кг

13.10.82.50

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци), съдържащи
тегловно >= 85% от тези влакна, п.п.д.

кг

13.10.83.20

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % полиестерни щапелни влакна (ПЕ)
(без шевните конци), смесени предимно или само с изкуствени щапелни
влакна, н.п.д.

кг

13.10.83.33

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени
предимно или само с щрайхгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

кг

13.10.83.36

Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени
предимно или само с камгарна вълна или фини животински косми, н.п.д.

кг

13.10.83.40

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични ща
пелни влакна, смесени предимно или само с памук, н.п.д.

кг

13.10.83.80

Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични ща
пелни влакна, смесени по друг начин, н.п.д.

кг

13.10.83.90

Прежди от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % от
тези влакна (без шевните конци), п.п.д.

кг

13.10.84.10

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), н.п.д.

кг
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13.10.84.30

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), п.п.д.

кг

13.10.85.10

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки

кг

13.10.85.50

Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна

кг

13.20.11.00

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

м2

13.20.12.30

Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни

м2

13.20.12.60

Тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни и тъкани от
груби животински косми или от конски опашки

м2

13.20.13.30

Тъкани от лен, съдържащи тегловно >= 85 % лен

м2

13.20.13.60

Тъкани от лен, съдържащи тегловно < 85 % лен

м2

13.20.14.00

Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)

м2

13.20.19.00

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна (без лен,
юта и ликови); тъкани от хартиени прежди

м2

13.20.20.14

Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м 2 (без тези от
прежди с различни цветове и марли), за облекло

м2

13.20.20.17

Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м 2 (без тези от
прежди с различни цветове и марли), за спално бельо или за други текстилни
изделия за домакинството

м2

13.20.20.19

Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м 2 (без тези от преж
ди с различни цветове и марли), за техническа и производствена употреба

м2

13.20.20.20

Памучни тъкани със специфична площна маса <= 100 г/м 2 , за марля, бинт
и други превързочни материали

м2

13.20.20.31

Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м 2 , от прежди с
различни цветове, за ризи и блузи

м2

13.20.20.42

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м 2 (без тези от прежди
с различни цветове), за облекло

м2

13.20.20.44

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м 2 (без тези от преж
ди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни изделия за
домакинството

м2

13.20.20.49

Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м 2 (без тези от прежди
с различни цветове), за техническа и производствена употреба

м2

13.20.20.60

Памучни тъкани, наречени „деним“, със специфична площна маса > 200 г/м 2

м2

13.20.20.72

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за друго облекло

м2

13.20.20.74

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за
други текстилни изделия за домакинството

м2

13.20.20.79

Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за техническа и производ
ствена употреба

м2

13.20.31.30

Tъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки, получени от преж
ди с висока здравина, от ленти или от подобни форми (вкл. найлон, други
полиамиди, полиестер, вискозна коприна)

м2

13.20.31.50

Tъкани от прежди от синтетични нишки (без тези от прежди с висока здра
вина или от ленти)

м2

13.20.31.70

Tъкани от прежди от изкуствени нишки (без тези от прежди с висока здра
вина от вискозна коприна)

м2

13.20.32.10

Tъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно >= 85 % син
тетични щапелни влакна

м2

13.20.32.20

Tъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % син
тетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук (без тези от
прежди с различни цветове)

м2

13.20.32.30

Tъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % син
тетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, от прежди
с различни цветове

м2

13.20.32.40

Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само
с вълна или фини животински косми, щрайхгарни

м2

С Т Р.
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13.20.32.50

Tъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна
или фини животински косми, камгарни

м2

13.20.32.90

Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени с други влакна, раз
лични от вълнените, фините животински косми или памука

м2

13.20.33.30

Tъкани от изкуствени щапелни влакна (без тези от прежди с различни цветове)

м2

13.20.33.50

Tъкани от изкуствени щапелни влакна, от прежди с различни цветове

м2

13.20.41.00

Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени
тъкани, тъфтинг изделия, ленти и ленти без вътък)

м2

13.20.42.00

Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)

м2

13.20.43.00

Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без памук)

м2

13.20.44.00

Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

м2

13.20.45.00

Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки

м2

13.20.46.00

Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна

кг

13.30.11.10

Багрене на текстилни влакна

хил. лв

13.30.11.21

Багрене на прежди от естествена коприна

хил. лв

13.30.11.22

Багрене на прежди от вълна, от фини или груби косми

хил. лв

13.30.11.23

Багрене на памучни прежди (без шевни конци)

хил. лв

13.30.11.24

Багрене на ленени прежди, прежди от други ликови или растителни влакна хил. лв
и на хартиени прежди

13.30.11.25

Багрене на прежди от синтетични нишки (без шевни конци)

хил. лв

13.30.11.26

Багрене на прежди от изкуствени нишки (без шевни конци)

хил. лв

13.30.11.27

Багрене на прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци)

хил. лв

13.30.11.28

Багрене на прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевни конци)

хил. лв

13.30.12.10

Избелване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена хил. лв
коприна

13.30.12.20

Избелване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми

хил. лв

13.30.12.30

Избелване на тъкани от памук

хил. лв

13.30.12.40

Избелване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хил. лв
хартиени прежди

13.30.12.50

Избелване на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични ща хил. лв
пелни влакна

13.30.12.60

Избелване на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни хил. лв
влакна

13.30.12.70

Избелване на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хил. лв
хавлиени тъкани от памук и ленти)

13.30.12.80

Избелване на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

хил. лв

13.30.12.90

Избелване на кадифе, плюшове и други плетени платове

хил. лв

13.30.13.10

Багрене на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена хил. лв
коприна

13.30.13.20

Багрене на тъкани от вълна, фини или груби животински косми

хил. лв

13.30.13.30

Багрене на тъкани от памук

хил. лв

13.30.13.40

Багрене на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна,
хартиени прежди

хил. лв

13.30.13.50

Багрене на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни хил. лв
влакна

13.30.13.60

Багрене на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни
влакна

13.30.13.70

Багрене на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хил. лв
хавлиени тъкани от памук и ленти)

хил. лв

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 6 9
Измерителна
единица

13.30.13.80

Багрене на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия)

хил. лв

13.30.13.90

Багрене на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил хил. лв

13.30.19.10

Друго облагородяване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от
естествена коприна (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.20

Друго облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински хил. лв
косми (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.30

Друго облагородяване на памучни тъкани (без избелване, багрене и печатане) хил. лв

13.30.19.40

Друго облагородяване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни хил. лв
влакна, хартиени прежди (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.50

Друго облагородяване на тъкани от синтетични нишки и синтетични ща хил. лв
пелни влакна (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.60

Друго облагородяване на тъкани от изкуствени нишки и изкуствени щапелни хил. лв
влакна (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.70

Друго облагородяване на тъкани кадифета, плюшове и тъкани от шенилна хил. лв
прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) (без избелване, багрене и
печатане)

13.30.19.80

Друго облагородяване на хавлиени тъкани, различни от тъфтинг изделия хил. лв
(без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.90

Друго облагородяване на кадифе, плюшове и други плетени платове и на хил. лв
нетъкан текстил (без избелване, багрене и печатане)

13.30.19.95

Услуги по облагородяване на облекло

13.91.11.00

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

кг

13.91.19.10

Други плетени платове

кг

13.91.19.20

Изкуствени кожухарски кожи и изделия от тях

13.92.11.30

Одеяла (без електрическите одеяла) от вълна или фини животински косми

бр.

13.92.11.50

Одеяла (без електрическите одеяла) от синтетични влакна

бр.

13.92.11.90

Одеяла (без електрическите одеяла) от памук и други текстилни материали
(без вълнени и синтетични влакна)

бр.

13.92.12.30

Спално бельо, трикотажно или плетено

кг

13.92.12.53

Спално бельо, тъкано, от памук

кг

13.92.12.55

Спално бельо, тъкано, от лен или от рами

кг

13.92.12.59

Спално бельо, тъкано, от текстилни материали (без памук, лен и рами)

кг

13.92.12.70

Спално бельо, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуствени влакна
(без трикотажно или плетено)

кг

13.92.13.30

Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени

кг

13.92.13.53

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от памук

кг

13.92.13.55

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от лен

кг

13.92.13.59

Покривки и кърпи за маса, тъкани, от текстилни материали (без памук и
лен); покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил (без синтетични или
изкуствени влакна)

кг

13.92.13.70

Покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуст
вени влакна

кг

13.92.14.30

Кърпи и други артикули за тоалет или за кухня, от хавлиени или подобни
тъкани, от памук

кг

13.92.14.50

Кърпи за тоалет или за кухня, тъкани, от текстилни материали (без хавли
ени кърпи от памук)

кг

13.92.14.70

Кърпи за тоалет или за кухня, от нетъкан текстил, от синтетични или из
куствени влакна

кг

13.92.15.30

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за
легла, трикотажни или плетени

м2

хил. лв

хил. лв

хил. лв
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13.92.15.50

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за
легла, тъкани

м2

13.92.15.70

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за
легла, от нетъкан текстил

м2

13.92.16.20

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ хил. лв
и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с
кръстосан бод), дори конфекционирани

13.92.16.40

Покривки за легла (без пухените)

13.92.16.60

Други изделия за обзавеждане

13.92.16.80

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, за изработване на хил. лв
килими, гоблени, бродирани покривки за маса или салфетки или на подобни
текстилни изделия, п.п.д

13.92.21.30

Амбалажни чували и торбички от памук

кг

13.92.21.50

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови
ленти или подобни суровини, трикотажни или плетени

кг

13.92.21.70

Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови
ленти или подобни суровини, различни от трикотажните или плетените

кг

13.92.21.90

Амбалажни чували и торбички от юта и други текстилни материали (без
памук, полиетиленови или полипропиленови ленти)

кг

13.92.22.10

Покривала и външни щори (без покривала за каравани)

кг

13.92.22.30

Палатки (без покривала за каравани)

кг

13.92.22.50

Платна за лодки, сърфове

кг

13.92.22.70

Надуваеми дюшеци и други изделия за къмпинг (без покривала за каравани,
палатки и спални чували)

кг

13.92.23.00

Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и
принадлежности за тях

кг

13.92.24.30

Спални чували

бр.

13.92.24.93

Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, с пълнеж от перу
шина или пух (без дюшеци)

бр.

13.92.24.99

Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, пълнени или гар
нирани по друг начин (без дюшеци)

бр.

13.92.29.53

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
от нетъкан текстил

кг

13.92.29.57

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба
(без трикотажни или плетени и от нетъкан текстил)

кг

13.92.29.93

Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия, от текстилни
материали, различни от ватите

кг

13.92.29.97

Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от текстилни материали,
различни от ватите

кг

13.92.29.99

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекци
онирани текстилни изделия (без дамски превръзки и хигиенни тампони,
бебешки пелени и подобни изделия)

кг

13.93.11.00

Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или
ненавързан влас, дори конфекционирани

м2

13.93.12.00

Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали
(без тъфтинг и флок), вкл. килими, тъкани на ръка

м2

13.93.13.00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори
конфекционирани

м2

13.93.19.30

Килими и други подови настилки от филц (без тъфтинг и флок), дори кон
фекционирани

м2

бр.
хил. лв
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Измерителна
единица

13.93.19.90

Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфек
ционирани

м2

13.94.11.30

Канапи, въжета и дебели въжета, от сизал или други влакна от рода „Aгaвe“,
от абака (манилски коноп), юта или други ликови или твърди влакна (от
листа) (без канапи за свързване или връзване)

кг

13.94.11.53

Канапи за свързване или връзване, от сизал или други влакна от рода „Aгaвe“
(селскостопански)

кг

13.94.11.55

Канапи за свързване или връзване, от полиетилен или полипропилен (сел
скостопански)

кг

13.94.11.60

Въжета и дебели въжета, от синтетични влакна, с линейна плътност
> 50 000 дтекс (5 г/м) (без канапи за свързване или връзване)

кг

13.94.11.70

Канапи от полиетилен или пропилен с линейна плътност <= 50 000 дтекс
(5 г/м) (без канапи за свързване или връзване)

кг

13.94.11.90

Други канапи, въжета и дебели въжета, от други влакна

кг

13.94.12.33

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от канапи, въжета или
дебели въжета, от изкуствени или синтетични текстилни материали (без
рибарските кепчета)

кг

13.94.12.35

Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, от изкуствени
или синтетични текстилни материали (без рибарските кепчета)

кг

13.94.12.53

Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета,
от найлон или други полиамиди (без конфекционираните мрежи за риболов,
мрежите със спортно предназначение, мрежичките за коса, рибарските
кепчета, мрежите за ловене на пеперуди и подобни)

кг

13.94.12.55

Конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди (без тези от канапи,
въжета или дебели въжета, конфекционирани мрежи за риболов, мрежичките
за коса, мрежите със спортно предназначение, рибарските кепчета, мрежите
за ловене на пеперуди и подобни)

кг

13.94.12.59

Мрежи със завързани бримки от текстилни материали (без конфекционира
ни мрежи за риболов, изработени от изкуствени или синтетични текстилни
материали, други конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди)

кг

13.94.12.80

Изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.

кг

13.95.10.10

Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса
за единица площ <= 25 г/м 2

кг

13.95.10.20

Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса
за единица площ > 25 г/м 2 , но <= 70 г/м 2

кг

13.95.10.30

Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса
за единица площ > 70 г/м 2 , но <= 150 г/м 2

кг

13.95.10.50

Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса
за единица площ > 150 г/м 2

кг

13.95.10.70

Нетъкани материали и изделия от тях, промазани или покрити

кг

13.96.11.00

Метални и метализирани прежди, дори обвити

кг

13.96.12.00

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, за об
лекло, мебелиране или за подобна употреба, н.д.

кг

13.96.13.00

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти,
импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса

кг

13.96.14.00

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.

м2

13.96.15.00

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока
здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна

м2

13.96.16.20

Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори арми
рани или с допълнения от други материали

кг

13.96.16.50

Текстилни фитили, нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или транс
мисионни ремъци от текстилни материали (вкл. подсилени с метал или с
други материали)

кг
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13.96.16.80

Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от
видовете, използвани за машини за производство на хартия или за подобни
машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент)

кг

13.96.17.30

Ленти, различни от етикети, емблеми и подобни изделия, небродирани; ленти, хил. лв
състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило

13.96.17.50

Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, на парче, на хил. лв
ленти или изрязани, небродирани

13.96.17.70

Галони и ширити на парче; пасмантерийни изделия и аналогични орнаментни хил. лв
изделия, на парче без бродерия, различни от тези от трикотаж; пискюли,
помпони и подобни изделия

13.99.11.30

Тюлове и други мрежести тъкани (без изтъканите и плетените изделия)

хил. лв

13.99.11.50

Машинно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

хил. лв

13.99.11.70

Ръчно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви

хил. лв

13.99.12.30

Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии хил. лв
с изрязана основа) на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.12.50

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви, от памук (без бродерии без
видима основа)

13.99.12.70

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви от други текстилни материали хил. лв
(без бродерии от памук и тези без видима основа)

13.99.13.00

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

кг

13.99.14.00

Текстилни влакна с дължина <= 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от
текстилни материали

кг

13.99.15.00

Обвити прежди и ленти от синтетични или изкуствени текстилни материали
с широчина <= 5 мм; шенилна прежда; прежди „във верижка“

кг

13.99.16.00

Ватирани текстилни изделия на парчета, състоящи се от един или повече
слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване,
капитониране или друг начин, различни от бродериите на парче, на ленти
или на мотиви

м2

13.99.19.00

Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоа
летни продукти

бр.

14.11.10.00

Облекло от естествена или възстановена обработена лицева кожа (без до
пълнения към облеклото, шапки, обувки)

бр.

14.12.11.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже

бр.

14.12.11.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже

бр.

14.12.12.40

Работни панталони и панталони до под коляното, от памук, синтетични или
изкуствени влакна, за мъже

бр.

14.12.12.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, изкуствени или син
тетични влакна, за мъже

бр.

14.12.21.20

Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени

бр.

14.12.21.30

Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени

бр.

14.12.22.40

Работни панталони и панталони до под коляното от памук, синтетични или
изкуствени влакна, за жени

бр.

14.12.22.50

Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, синтетични или
изкуствени влакна, за жени

бр.

14.12.30.13

Гащеризони работни и друго работно облекло от памук, синтетични или
изкуствени влакна, за мъже или момчета (без работни ансамбли, сака и
панталони)

бр.

14.12.30.23

Престилки, престилки с ръкави и друго работно облекло от памук, синте
тични или изкуствени влакна, за жени или момичета (без работни ансамбли,
сака и панталони)

бр.

14.13.11.10

Палта, палта-пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за
мъже или момчета

бр.

хил. лв
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14.13.11.20

Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, трикотажни или пле
тени, за мъже или момчета

бр.

14.13.12.30

Сака, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.13.12.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.13.12.70

Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки,
къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.13.13.10

Палта, палта-пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за
жени или момичета

бр.

14.13.13.20

Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, трикотажни или пле
тени, за жени или момичета

бр.

14.13.14.30

Сака, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.13.14.60

Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.13.14.70

Рокли за жени или момичета, трикотажни или плетени

бр.

14.13.14.80

Поли и поли-панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.13.14.90

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното,
къси панталони и шорти (без бански), трикотажни или плетени, за жени
или момичета

бр.

14.13.21.15

Палта, палта-пелерини, шлифери и подобни изделия, различни от трикотаж
ните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.13.21.30

Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, различни от трико
тажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.13.22.00

Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плете
ните, за мъже или момчета

бр.

14.13.23.00

Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за мъже или
момчета

бр.

14.13.24.42

Панталони и панталони до под коляното (без работни), от „деним“, за мъже
или момчета

бр.

14.13.24.44

Панталони, панталони до под коляното (без работните), къси панталони и
шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от вълна или
от фини животински косми, за мъже или момчета

бр.

14.13.24.45

Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от трико
тажните или плетените, от синтетични и изкуствени влакна, за мъже или
момчета

бр.

14.13.24.48

Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от три
котажните или плетените, от памук (без „деним“), за мъже или момчета

бр.

14.13.24.49

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки,
къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плете
ните, от текстилни материали (без вълна, памук, изкуствени и синтетични
влакна), за мъже или момчета

бр.

14.13.24.55

Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотаж
ните или плетените, от вълна, памук, изкуствени и синтетични влакна, за
мъже или момчета

бр.

14.13.24.60

Къси панталони и шорти (без бански), от памук или синтетични и изкуствени
влакна, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.13.31.15

Палта, палта-пелерини, шлифери и подобни изделия, различни от трикотаж
ните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.13.31.30

Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, различни от трико
тажните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.13.32.00

Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плете
ните, за жени или момичета

бр.

14.13.33.30

Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за жени или
момичета

бр.

14.13.34.70

Рокли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

бр.
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14.13.34.80

Поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени
или момичета

бр.

14.13.35.42

Панталони и панталони до под коляното (без работни), от „деним“, за жени
или момичета

бр.

14.13.35.48

Панталони и панталони до под коляното (без работни), от памук (без „де
ним“), за жени или момичета

бр.

14.13.35.49

Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от трико
тажните или плетените, от вълна или фини животински косми, от синтетични
или изкуствени влакна, за жени или момичета

бр.

14.13.35.51

Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотажните
или плетените, от памук, за жени или момичета

бр.

14.13.35.61

Къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или пле
тените, от памук, за жени или момичета

бр.

14.13.35.63

Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотаж
ните или плетените, от вълна или фини животински косми, от синтетични
или изкуствени влакна; къси панталони и шорти (без бански), различни от
трикотажните или плетените, от вълна или от фини животински косми, за
жени или момичета

бр.

14.13.35.65

Къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или пле
тените, от синтетични и изкуствени влакна, за жени или момичета

бр.

14.13.35.69

Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрам
ки, къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или
плетените, от лен, коноп, коприна и други текстилни материали (без памук,
вълна, синтетични и изкуствени влакна), за жени или момичета

бр.

14.14.11.00

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.14.12.20

Слипове, боксерки и други долни гащи, трикотажни или плетени, за мъже
или момчета

бр.

14.14.12.30

Нощни ризи и пижами, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.14.12.40

Халати, вкл. за баня, и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже
или момчета

бр.

14.14.13.10

Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.14.14.20

Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.14.14.30

Нощници и пижами, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.14.14.40

Халати, вкл. за баня, и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени
или момичета

бр.

14.14.14.50

Комбинезони и фусти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.14.21.00

Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.14.22.20

Слипове, боксерки и други долни гащи, различни от трикотажните или
плетените, за мъже или момчета

бр.

14.14.22.30

Пижами, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.14.22.40

Долни фланелки, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или
плетените, за мъже или момчета

бр.

14.14.23.00

Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.14.24.30

Нощници и пижами, различни от трикотажните или плетените, за жени
или момичета

бр.

14.14.24.50

Комбинезони и фусти, различни от трикотажните или плетените, за жени
или момичета

бр.

14.14.24.60

Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от
памук, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.14.24.80

Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от
синтетични или изкуствени влакна, различни от трикотажните или плете
ните, за жени или момичета

бр.
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14.14.24.89

Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от
текстилни материали (без памук, синтетични или изкуствени влакна), раз
лични от трикотажните или плетените, за жени или момичета

бр.

14.14.25.30

Сутиени и сутиени тип бюстие, дори трикотажни или плетени

бр.

14.14.25.50

Ластични колани, колан-гащи, комбинации от сутиени и колани, дори три
котажни или плетени

бр.

14.14.25.70

Тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия, и части за тях, хил. лв
дори трикотажни или плетени

14.14.30.00

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или
плетени

14.19.11.00

Облекло и допълнения за облеклото, трикотажно или плетено, за бебета с хил. лв
ръст до 86 см

14.19.12.10

Анцузи и подобно горно облекло за спорт, трикотажни или плетени, от две
части

бр.

14.19.12.30

Комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени

бр.

14.19.12.40

Бански, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.19.12.50

Бански костюми, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.

14.19.12.90

Друго облекло, трикотажно или плетено, н.д. (вкл. специално облекло, пред
назначено за професионални, спортни или други цели)

кг

14.19.13.00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или
плетени

чф.

14.19.19.30

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други
подобни изделия, трикотажни или плетени

бр.

14.19.19.60

Вратовръзки и други конфекционирани допълнения за облекло и части за
тях, трикотажни или плетени, н.д.

хил. лв

14.19.21.50

Облекло и допълнения за облеклото, различни от трикотажните или плете хил. лв
ните, за бебета с ръст до 86 см

14.19.22.10

Анцузи и подобно горно облекло за спорт, от две части, и друго облекло,
н.д., различно от трикотажното или плетеното, за мъже или момчета

бр.

14.19.22.20

Анцузи и подобно горно облекло за спорт, от две части, и друго облекло,
н.д., различно от трикотажното или плетеното, за жени или момичета

бр.

14.19.22.30

Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажните или плетените

бр.

14.19.22.40

Бански, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

бр.

14.19.22.50

Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за жени или
момичета

бр.

14.19.23.10

Носни кърпи и джобни кърпички

бр.

14.19.23.33

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и по
добни изделия, от текстилни материали (без естествена коприна), различни
от трикотажните или плетените

бр.

14.19.23.38

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подоб
ни изделия, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

бр.

14.19.23.53

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от текстилни материали
(без естествена коприна), различни от трикотажните или плетените

бр.

14.19.23.58

Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или
от отпадъци от естествена коприна

бр.

14.19.23.70

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от три
котажните или плетените

чф.

14.19.23.96

Конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или хил. лв
плетените (без носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета,
воалетки, вратовръзки, папийонки и ръкавици); части за облекло или за до
пълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без корсети,
тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия, и части за тях)

бр.
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14.19.31.75

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествена или
възстановена лицева кожа, различни от защитните и тези, предназначени
за практикуване на спорт

чф.

14.19.31.80

Колани и колани с презрамки, от естествена или възстановена лицева кожа

бр.

14.19.31.90

Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без хил. лв
ръкавици, шапки и колани)

14.19.32.00

Облекло от филц или от нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани
или промазани; облекло от текстилни материали, гумирани, импрегнирани,
промазани или покрити с пластмаси или други материали

бр.

14.19.41.30

Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени
по височина), от филц, за шапки

бр.

14.19.41.50

Щумпи или други форми за шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и
подобни материали или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви
материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани

бр.

14.19.42.30

Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове, дори гарнирани

бр.

14.19.42.50

Шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и подобни материали или изра
ботени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани

бр.

14.19.42.70

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други тек
стилни материали, различни от тези, изработени от ленти, дори гарнирани;
мрежи и филета за коса, от всякакви материали, дори гарнирани

бр.

14.19.43.00

Шапки от кожухарски или лицеви кожи, пера или други материали (без тези хил. лв
от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарни
тури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството

14.20.10.30

Облекло и допълнения за облекло, вкл. ръкавици, от кожухарски кожи (без
шапки)

бр.

14.20.10.90

Изделия от кожухарски кожи (без облекло, допълнения за него, шапки)

бр.

14.31.10.33

Чорапогащи, трикотажни или плетени, от синтетични материали с линейна
плътност на единочката < 67 дтекс

бр.

14.31.10.35

Чорапогащи, трикотажни или плетени, от синтетични материали с линейна
плътност на единочката >= 67 дтекс

бр.

14.31.10.37

Чорапогащи, трикотажни или плетени, от текстилни материали (без син
тетични)

бр.

14.31.10.50

Дамски чорапи, дълги и три четвърти, трикотажни или плетени, с линейна
плътност на единочката < 67 дтекс

чф.

14.31.10.90

Чорапи, дълги, три четвърти и къси (вкл. медицински) и подобни изделия,
трикотажни или плетени (без дамски дълги и три четвърти чорапи, с линей
на плътност на единочката < 67 дтекс), от всякакви текстилни материали

чф.

14.39.10.31

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или
фини животински косми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета
(без фланели и пуловери, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на
изделието >= 600 г)

бр.

14.39.10.32

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или
фини животински косми, трикотажни или плетени, за жени или момичета
(без фланели и пуловери, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на
изделието >= 600 г)

бр.

14.39.10.33

Фланели и пуловери от вълна или фини животински косми, трикотажни или
плетени, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на изделието >= 600 г

бр.

14.39.10.53

Блузи с яка поло, тънки, от памук, трикотажни или плетени

бр.

14.39.10.55

Блузи с яка поло, тънки, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни
или плетени

бр.

14.39.10.61

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с
яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

бр.

14.39.10.62

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с
яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за жени или момичета

бр.
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14.39.10.71

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с
яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени,
за мъже или момчета

бр.

14.39.10.72

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с
яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени,
за жени или момичета

бр.

14.39.10.90

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия от лен, коноп и
други текстилни материали (без памук, вълна, синтетични и изкуствени
влакна), трикотажни или плетени

бр.

15.11.10.30

Дъбени или апретирани цели кожухарски кожи, несъединени, от зайци или
агнета

бр.

15.11.10.50

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, различни от заешки и агнешки хил. лв
(вкл. глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки)

15.11.21.00

Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)

м2

15.11.22.00

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

м2

15.11.31.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

кг

15.11.32.00

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите

кг

15.11.33.00

Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри

кг

15.11.41.30

Обработени кожи без косъм от овце, дъбени или додъбени, но без друга
по-нататъшна обработка (без велурирани кожи)

кг

15.11.41.50

Обработени кожи без косъм от овце, обработени след дъбене или обработени
като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие)

м2

15.11.42.30

Обработени кожи без косъм от кози, дъбени или додъбени, но без друга
по-нататъшна обработка (без велурирани кожи)

кг

15.11.42.50

Обработени кожи без косъм от кози, обработени след дъбене или обработени
като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие)

м2

15.11.43.30

Обработени кожи без косъм от свине, само дъбени

кг

15.11.43.50

Обработени кожи без косъм от свине, допълнително обработени след дъбене
или фино обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализи
рано или друго покритие)

м2

15.11.51.00

Обработени кожи без косъм от други животни

кг

15.11.52.00

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа
или ленти, дори навити на рула

м2

15.12.11.10

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. ремъци, поводи, хил. лв
наколенници, намордници, седла, кобури за седла, камшици и бичове и тех
ните части, облекло за кучета и подобни изделия), от всякакъв вид материали

15.12.12.10

Куфари, куфарчета, вкл. тоалетни куфарчета и куфарче за документи, уче
нически чанти и други подобни от всякакъв вид материали

бр.

15.12.12.20

Ръчни чанти, дори чанти за през рамо (вкл. тези без дръжки) от всякакъв
вид материали

бр.

15.12.12.30

Джобни изделия или изделия за ръчни чанти от всякакъв вид материали

хил. лв

15.12.12.50

Пътни, тоалетни, спортни чанти и раници (без ръчните чанти); калъфи за
музикални и други инструменти от всякакъв вид материали

хил. лв

15.12.12.70

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки
или облекло от всякакъв вид материали (без несесери за нокти)

бр.

15.12.13.00

Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях

бр.

15.12.19.30

Транспортни ленти и други изделия за технически цели от естествена или
възстановена кожа

кг

15.12.19.60

Други изделия от естествена или възстановена кожа (без тези за технически хил. лв
цели, сарашки и седларски артикули, чанти и подобни, облекло и допълнения
към него, камшици, бичове и подобни, мебели, копчета, бижута имитации)

15.20.11.00

Непромокаеми обувки с горна част и външно ходило от каучук или от
пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

чф.
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15.20.12.10

Сандали с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа и външно
ходило от каучук или пластмаси

чф.

15.20.12.31

Обувки с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа и външно
ходило от каучук или пластмаси (без непромокаемите, сандали, пантофи,
спортни обувки и обувки със защитно метално бомбе)

чф.

15.20.12.37

Пантофи и други домашни обувки с горна част от пластмаси и с външно
ходило от каучук или пластмаси (вкл. пантофки за танци и чехли за баня)

чф.

15.20.13.30

Обувки с горна част от естествена кожа, с ходило изработено от дърво и
подметки от каучук, пластмаси или кожа, без вътрешно ходило и защитно
метално бомбе

чф.

15.20.13.51

Мъжки обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно
ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.52

Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно
ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.53

Детски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно хо
дило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе)

чф.

15.20.13.61

Мъжки сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук,
пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.62

Дамски сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от кау
чук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.63

Детски сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук,
пластмаси или кожа

чф.

15.20.13.70

Пантофи и домашни обувки, с горна част от естествена кожа и с външно
ходило от каучук, пластмаси или кожа (вкл. пантофки за танци)

чф.

15.20.13.80

Обувки с горна част от естествена кожа, с външно ходило от дърво, корк
или друг материал (без каучук, пластмаси или кожа)

чф.

15.20.14.44

Пантофи и домашни обувки с горна част от текстилни материали (вкл. пан
тофки за танци) и с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.14.45

Обувки с горна част от текстилни материали (вкл. апрески), с външно ходило
от каучук, пластмаси или кожа, различни от спортните обувки и пантофите

чф.

15.20.14.46

Обувки с горна част от текстилни материали, с външно ходило от дърво,
корк или други материали (без каучук, пластмаси или кожа)

чф.

15.20.21.00

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни с горна част
от текстилни материали, с външно ходило от каучук или пластмаси

чф.

15.20.29.00

Спортни обувки с горна част от естествена кожа и с външно ходило от кау
чук, пластмаси или кожа; спортни обувки с горна част и външно ходило от
каучук или пластмаси (без непромокаеми обувки, обувки за ски и сноуборд)

чф.

15.20.31.20

Обувки (вкл. непромокаеми) със защитно метално бомбе, с горна част и
външно ходило от каучук или пластмаси

чф.

15.20.31.50

Обувки със защитно метално бомбе, с горна част от естествена кожа, с
външно ходило от каучук, пластмаси или кожа

чф.

15.20.32.00

Обувки с горна част, различна от каучук, пластмаси, кожа или текстилни
материали и с външно ходило от каучук или пластмаси; обувки с горна част,
различна от кожа или текстилни материали и с външно ходило от кожа; обув
ки (вкл. пантофи от кожухарски кожи) с горна част от всякакви материали
(без лицева кожа и текстилни материали) и с външно ходило от дърво, корк,
канапи или въжета, картон, кожухарска кожа, плат, филц, нетъкан текстил,
линолеум, рафия, слама, луфа и други (без каучук, пластмаси или кожа)

чф.

15.20.40.20

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естест хил. лв
вена кожа

15.20.40.50

Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от материали, хил. лв
различни от естествена кожа

15.20.40.80

Части за обувки – вътрешно ходило и други сменяеми допълнения (стелки), хил. лв
табан хастари, фортове, бомбета, гети, гамаши и подобни (без горни части;
ходила и токове от каучук и пластмаси), от всякакви материали
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16.10.11.33

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм, рендосан или шлифован или с
челно съединение

м3

16.10.11.35

Дървен материал от смърч от вида Picea abies Karst. или от гребеновидна
ела (сребриста ела) Abies alba Mill., нарязан или бичен надлъжно, цепен или
кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм (без рендосан или шлифован или
с челно съединение)

м3

16.10.11.37

Дървен материал от бор от вида Pinus sylvestris L., нарязан или бичен на
длъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм (без рендосан
или шлифован или с челно съединение)

м3

16.10.11.39

Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръ
гообразно нарязан, с дебелина > 6 мм (без рендосан или шлифован или с
челно съединение; смърч от вида Picea abies Karst, гребеновидна ела (сре
бриста ела) Abies alba Mill. и бор от вида Pinus sylvestris L.)

м3

16.10.12.50

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно
нарязан, с дебелина > 6 мм (без иглолистна и тропическа дървесина и дъ
бови дъски и фризи за паркет или други подови покрития)

м3

16.10.12.71

Тропически дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръ
гообразно нарязан, с дебелина > 6 мм

м3

16.10.12.77

Дъбови дъски и фризи за паркет или други подови покрития, непрофилирани,
рендосани, несглобени, с дебелина > 6 мм

м2

16.10.13.00

Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

м3

16.10.21.10

Иглолистен дървен материал, профилиран по дължината на един или ня
колко ръба или страни (вкл. первази и несглобени дъски и фризи за паркет
или други подови покрития)

кг

16.10.22.10

Бамбуков дървен материал, профилиран по дължината на един или няколко
ръба или страни (вкл. первази и несглобени дъски и фризи за паркет или
други подови покрития )

кг

16.10.23.00

Дъбов, буков и друг дървен материал (без иглолистен и бамбуков), профи
лиран по дължината на един или няколко ръба или страни (вкл. первази и
несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития )

кг

16.10.24.00

Дървесен талаш (дървесна слама или дървесно влакно) и дървесно брашно

кг

16.10.25.03

Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочки (дървесен
чипс) или тънки, огъващи се парчета, иглолистен (без дървени стърготини,
отпадъци и остатъци)

кг

16.10.25.05

Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочки (дървесен
чипс) или тънки, огъващи се парчета, различен от иглолистния (без дървени
стърготини, отпадъци и остатъци)

кг

16.10.31.16

Дървен материал, дори обелен, двустранно или четиристранно грубо издялан,
обработен с боя, креозот или други консерванти

м3

16.10.32.00

Дървени траверси за релсов път, импрегнирани

м3

16.10.39.00

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

м3

16.10.91.00

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

хил. лв

16.21.11.00

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук

м3

16.21.12.00

Плочи от дървесни частици

м3

16.21.13.16

Плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), от дървесина

м3

16.21.14.19

Плочи, наречени „waferboard“, и подобни плочи, от дървесина (без плочи от
дървесни частици и плочи от вида „oriented strand board“)

м3

16.21.14.50

Плочи от частици и подобни плочи, от лигноцелулозни материали, без тези
от дървесина

м3

16.21.15.23

Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина <= 5 мм,
дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

м2
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16.21.15.26

Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина > 5 мм,
но <= 9 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи
вещества

м2

16.21.15.29

Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина > 9 мм,
дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества

м2

16.21.15.43

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни
материали, с плътност > 0,8 г/см 3, дори агломерирани със смоли или други
органични свързващи вещества

м2

16.21.15.46

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни
материали, с плътност > 0,5 г/см 3, но <= 0,8 г/см 3, дори агломерирани със
смоли или други органични свързващи вещества

м2

16.21.15.49

Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулоз
ни материали, с плътност <= 0,5 г/см 3, дори агломерирани със смоли или
други органични свързващи вещества

м2

16.21.16.10

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от игло
листна дървесина

м3

16.21.16.17

Шперплат, съставен от фурнирни листове, с единична дебелина <= 6 мм
(без тези с най-малко един външен слой от неиглолистен или тропически
дървен материал)

м3

16.21.17.11

Шперплат, съставен от фурнирни листове (без бамбук), с единична дебелина
<= 6 мм, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина

м3

16.21.18.10

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дър
весина, различна от иглолистната и тропическата

м3

16.21.18.14

Шперплат, съставен от фурнирни листове, с единична дебелина <= 6 мм, с
най-малко един външен слой от неиглолистен дървен материал (без тропически)

м3

16.21.21.00

„Уплътнен“ дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

м3

16.21.22.10

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

м3

16.21.23.00

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

м3

16.21.24.00

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

м3

16.22.10.30

Сглобени плочи от дървен материал за мозаичен под

м2

16.22.10.60

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития (без тези за моза
ичен под)

м2

16.23.11.10

Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дървен материал

бр.

16.23.11.50

Врати и техните каси и прагове, от дървен материал

бр.

16.23.12.00

Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал

кг

16.23.19.00

Стълбове, греди и други детайли и части от конструкции, от дървен мате
риал, за строителството (без дограма, сглобени плочи за подови покрития,
кофражи за бетониране, покривни шиндри и сглобяеми постройки)

кг

16.23.20.00

Сглобяеми постройки от дървен материал, произведени в завършен вид или хил. лв
под формата на елементи за сглобяване на място (къщи, градински бараки,
административни или подобни постройки)

16.24.11.33

Обикновени палети и рамки/бордове за палети от дървен материал

бр.

16.24.11.35

Бокс палети и други товароносители (без обикновени палети) от дървен
материал

бр.

16.24.12.00

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, вкл. заго
товки за дъги, от дървен материал

кг
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16.24.13.20

Каси, касетки, щайги и други подобни опаковки (без барабани за кабели),
от дървен материал

кг

16.24.13.50

Барабани за кабели от дървен материал

кг

16.29.11.30

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли
или четки, калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал

кг

16.29.11.80

Заготовки за лули от дървен материал или от корени

кг

16.29.12.00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал

кг

16.29.13.00

Дървени изделия с гравюри или инкрустации, ковчежета, кутии и калъфи хил. лв
за бижута, статуетки и други изделия за украса, изделия за вътрешно обза
веждане, без мебели, от дървен материал

16.29.14.20

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни

16.29.14.91

Други изделия от дървен материал (без рамки/бордове за палети и дървени хил. лв
ковчези)

16.29.15.00

Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни от
падъци и остатъци

кг

16.29.21.30

Отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк (без ес
тествен корк, необработен или само почистен)

кг

16.29.21.50

Естествен корк, обелен или грубо изрязан в квадратна форма или под фор
мата на квадратни или правоъгълни блокове, плочи, листове или ленти, вкл.
заготовки за тапи с незаоблени краища

кг

16.29.22.50

Тапи от естествен корк

кг

16.29.22.90

Изделия от естествен корк, без тапи

кг

16.29.23.20

Тапи, цилиндрични, от агломериран корк, за пенливи вина, дори с дискове
от естествен корк

кг

16.29.23.50

Тапи, цилиндрични, от агломериран корк (без тапи за пенливи вина)

кг

16.29.23.80

Друг агломериран корк – плътни цилиндри, блокове, плочи, листове, ленти;
плочки във всякаква форма

кг

16.29.24.00

Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.

кг

16.29.25.00

Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия

17.11.11.00

Химична дървесна маса за разтваряне

17.11.12.00

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за к г 90 %
разтваряне
сухо
в-во

17.11.13.00

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

17.11.14.00

Механична и полухимична дървесна маса; влакнести полуфабрикати, получе к г 90 %
ни от хартия или картон за рециклиране или от други влакнести целулозни
сухо
материали
в-во

17.12.11.00

Вестникарска хартия на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна
или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 см, а другата > 15 см,
в несгънато положение

кг

17.12.12.00

Хартия и картон, ръчно отлети, с всякакви размери и форми

кг

17.12.13.00

Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия
или картон; основи от хартия за тапети, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.14.10

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдър
жание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна
<= 10 %, с тегло < 40 г/м 2 , на роли или на листове, с всякакви размери

кг

17.12.14.35

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдър
жание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна
<= 10 %, с тегло >= 40 г/м 2 , но <= 150 г/м 2 , на роли, с всякакви размери

кг

м

кг
к г 90 %
сухо
в-во

к г 90 %
сухо
в-во
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17.12.14.39

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдър
жание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна
<= 10 %, с тегло >= 40 г/м 2 , но <= 150 г/м 2 , на листове, с всякакви размери

кг

17.12.14.50

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдър
жание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна
<= 10 %, с тегло > 150 г/м 2 , на роли или на листове, с всякакви размери

кг

17.12.14.70

Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели с тегловно
съдържание на механични влакна > 10 %, на роли или на листове, с вся
какви размери

кг

17.12.20.30

Целулозна вата (чиста целулоза) за производство на изделия за домакинска,
хигиенна или тоалетна употреба, на роли с широчина > 36 см или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см

кг

17.12.20.55

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за производство
на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба, тип тишу, с тегло
на слой <= 25 г/м 2 , на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см

кг

17.12.20.57

Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за производство
на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба, тип тишу, с тегло
на слой > 25 г/м 2 , на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см

кг

17.12.20.90

Друга хартия за производство на изделия за домакинска, хигиенна или то
алетна употреба (без целулозна вата и крепирана хартия тип тишу, на роли
с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма,
на които най-малко едната страна > 36 см

кг

17.12.31.00

Крафтлайнер, неизбелен, непокрит (без този за писане, печатане или дру
ги графични цели и този за карти или ленти за перфориране), на роли с
широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма,
полухимична, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в
несгънато положение

кг

17.12.32.00

Крафтлайнер, избелен, непокрит (без този за писане, печатане или други гра
фични цели и този за карти или ленти за перфориране), на роли с широчина
> 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, полухимична, на
които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.33.00

Хартия за навълняване („флутинг“), полухимична, на роли с широчина > 36 см
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от
страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.34.00

Хартия за навълняване („флутинг“) (вкл. получена от рециклирани влакна),
различна от полухимичната, на роли с широчина > 36 см или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а
другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.35.20

Тестлайнер (картон от рециклирани влакна), непокрит, с тегло <= 150 г/м 2 ,
на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато
положение

кг

17.12.35.40

Тестлайнер (картон от рециклирани влакна), непокрит, с тегло > 150 г/м 2 ,
на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато
положение

кг

17.12.41.20

Крафт хартия за торби, непокрита, неизбелена, на роли с широчина > 36 см
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от
страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.41.40

Крафт хартия за торби, непокрита (без неизбелената), на роли с широчина >
36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната
от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.41.60

Крафт хартия и крафт картон, непокрити, с тегло <= 150 г/м 2 (без крафтлай
нер, крафт хартия за торби, за писане, печатане или други графични цели и
тази за карти или ленти за перфориране), на роли с широчина > 36 см или
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните
> 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг
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17.12.41.80

Крафт хартия за торби, крепирана или навълнена, дори релефно щампована
или перфорирана, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата
> 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.42.20

Сулфитна амбалажна хартия, непокрита (тънка), на роли с широчина > 36 см
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от
страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.42.40

Други непокрити хартия и картон, с тегло <= 150 г/м 2 (с изкл. на продукти
от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни
или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или на листове
с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см,
а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.42.60

Други непокрити хартия и картон, с тегло > 150 г/м 2 и < 225 г/м 2 (с изкл.
на продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия;
филтърни или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните
> 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.42.80

Други непокрити хартия и картон с тегло > = 225 г/м 2 (с изкл. на продукти
от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни
или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или на листове
с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см,
а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.43.30

Филтърна хартия и картон, на роли с широчина > 36 см или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните е > 36 см,
а другата е > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.43.60

Филцова хартия и картон, на роли с широчина > 36 см или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните е > 36 см,
а другата е > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.44.00

Цигарена хартия на роли с широчина > 5 см

кг

17.12.51.10

Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити, на роли
с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на
които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.59.10

Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити, на роли с широчина > 36 см
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от
страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.60.00

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви
хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или
полупрозрачни, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата
> 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.71.00

Композитна хартия и картон (вкл. от слама), непокрити, неимпрегнирани,
на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато
положение

кг

17.12.72.00

Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфо
рирани, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или пра
воъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см,
в несгънато положение

кг

17.12.73.36

Хартии и картони, покрити с каолин или други неорганични вещества,
за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по
механичен или химико-механичен способ, или на които най-много 10 %
тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна, на роли
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.73.60

Лека грундирана хартия „LWC“ (Light-weight coated), за писане, печатане или
за други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %,
на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.73.75

Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества,
за писане, печатане или за други графични цели, с тегловно съдържание на
механични влакна > 10%, на роли с всякакви размери

кг
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17.12.73.79

Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества,
за писане, печатане или за други графични цели, с тегловно съдържание на
механични влакна > 10 %, на листове с квадратна или правоъгълна форма,
с всякакви размери

кг

17.12.74.00

Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази
за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелена в масата
си и на която повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от
дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло <= 150 г/м 2 , на роли
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.75.00

Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този
за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелен в масата
си и на който повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от
дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло > 150 г/м 2 , на роли
или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.76.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други подобни хартии за копи
ране (вкл. покрити, намазани или импрегнирани хартии за восъчни листове
(циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли с
широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на
които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

кг

17.12.77.10

Хартия и картон, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум
или асфалт, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма,
с всякакви размери

кг

17.12.77.33

Хартия и картон, самозалепващи, повърхностно оцветени, декорирани или
печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с
всякакви размери (с изключение на продукти от позиция 4810 по КН)

кг

17.12.77.35

Хартия и картон, гумирани или с лепилен слой (без самозалепващи), по
върхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.77.55

Хартия и картон, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартиите с
лепилен слой), избелени, с тегло > 150 г/м 2 , повърхностно оцветени, деко
рирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна
форма, с всякакви размери

кг

17.12.77.59

Хартия и картон, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартиите с
лепилен слой, избелените и без хартиите с тегло > 150 г/м 2), повърхностно
оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.77.70

Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин,
стеарин, масла или глицерол, на роли или на листове с квадратна или пра
воъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.77.80

Други хартия и картон, целулозна вата, листов материал от целулозни
влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, декорирани или
печатани, н.д., на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма,
с всякакви размери

кг

17.12.78.20

Крафт хартия и крафт картон, покрити от едната или двете страни с као
лин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери (без тези за писане, печатане
или други графични цели; равномерно избелени в маса и на които повече
от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна,
получени по химичен способ)

кг

17.12.78.50

Многослойни хартия и картон, покрити, други, на роли или на листове с
квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.79.53

Многослойни хартия и картон, покрити, на които всеки слой е избелен, на
роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.79.55

Многослойни хартия и картон, покрити, само с един избелен външен слой, на
роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери

кг

17.12.79.70

Други хартия и картон, на които едната или двете страни са покрити с ка
олин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна
или правоъгълна форма, с всякакви размери (без тези за писане, печатане
или други графични цели и многослойните хартия и картон)

кг
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17.21.11.00

Вълнообразeн картон (велпапе) на роли с широчина >= 36 см или на листове
с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна >= 36 см, а
другата >= 15 см, в несгънато положение

кг

17.21.12.30

Торби с широчина на основата > = 40 см от хартия или картон, от целулозна
вата и листов материал от целулозни влакна

кг

17.21.12.50

Торби и кесии от хартия или картон, от целулозна вата и листов материал
от целулозни влакна (без тези с широчина на основата > =40 см)

кг

17.21.13.00

Кутии и кашони от вълнообразен картон

кг

17.21.14.00

Сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон

кг

17.21.15.30

Други опаковки от хартия (вкл. пликове за грамофонни плочи), н.д.

кг

17.21.15.50

Картонени опаковки за магазини, складове, канцеларии или подобни, из
ползвани за подреждане или съхраняване на стоки или документи (кутии
за писма, каталожни фишове и подобни)

кг

17.22.11.20

Тоалетна хартия на роли с широчина < =36 см

кг

17.22.11.40

Носни кърпички и хигиенни салфетки от хартия, целулозна вата или листов
материал от целулозни влакна

кг

17.22.11.60

Кърпи за подсушаване на ръцете от хартия, целулозна вата или листов ма
териал от целулозни влакна (вкл. кухненски рола)

кг

17.22.11.80

Покривки и салфетки за маса от хартия, целулозна вата или листов материал
от целулозни влакна

кг

17.22.12.10

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни
изделия от текстилна вата

кг

17.22.12.20

Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия от хартиена маса,
хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

кг

17.22.12.30

Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия от хартиена маса, хартия,
целулозна вата или листов материал от целулозни влакна

кг

17.22.12.40

Текстилна вата и изделия от нея – например необвитите рула от вата за уп
лътняване, клечки за уши и за нанасяне на козметични продукти (без дамски
превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия)

кг

17.22.12.50

Облекло и допълнения за него от хартия, целулозна вата или листов материал
от целулозни влакна (без шапки и други артикули за глава)

кг

17.22.12.90

Други изделия от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни
влакна за хигиенна, медицинска или домакинска употреба (без тоалетна
хартия; носни кърпички и хигиенни салфетки и кърпи за подсушаване на
ръцете; покривки и салфетки за маса; дамски превръзки и хигиенни тампони,
бебешки пелени и подобни хигиенни изделия)

кг

17.22.13.00

Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон

кг

17.23.11.00

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други подобни хартии за копиране,
на роли с широчина <= 36 см или на листове с квадратна или правоъгъл
на форма, на които поне една от страните <= 36 см, а другата <= 15 см,
в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листове и
офсетни плаки от хартия, дори в кутии

кг

17.23.12.30

Пликове от хартия или картон (с изкл. на пликове, на които е отпечатана
пощенската стойност)

кг

17.23.12.50

Листове пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за корес
понденция от хартия или картон

кг

17.23.12.70

Кутии и други подобни, съдържащи комплекти канцеларски материали за
кореспонденция, от хартия или картон

кг

17.23.13.13

Регистрационни и счетоводни книги, кочани за поръчки или за квитанции

кг

17.23.13.15

Бележници, блокове от листове за писма, канцеларски хартиени кубчета
(без бележниците с дати)

кг

17.23.13.17

Бележници с дати

17.23.13.19

Кубчета листове за писане на бележки (без канцеларски кубчета) и подобни
канцеларски изделия от хартия или картон

кг
хил. лв

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Наименование на позицията

Измерителна
единица

17.23.13.30

Тетрадки

кг

17.23.13.50

Папки, класьoри, подвързии (различни от кориците за книги) от хартия
или картон

кг

17.23.13.70

Кочани със самокопиращи бланки или съдържащи листове индиго

кг

17.23.13.80

Албуми за мостри или за колекции от хартия или картон

кг

17.23.13.90

Попивателна хартия, корици за книги и други канцеларски материали от хил. лв
хартия или картон, н.д. (без регистрационни и счетоводни книги, бележни
ци, кочани, канцеларски хартиени кубчета, блокове от листове за писма,
бележници с дати; тетрадки, папки, класьори, кочани със самокопиращи
бланки; албуми за мостри или за колекции)

17.23.14.00

Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напе
чатана, щампована или перфорирана

кг

17.24.11.00

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за
прозорци

кг

17.24.12.00

Стенни облицовки от текстилни материали

кг

17.29.11.20

Етикети от хартия или картон, напечатани, самозалепващи се

кг

17.29.11.40

Етикети от хартия или картон, напечатани (без самозалепващи се)

кг

17.29.11.60

Етикети от хартия или картон, ненапечатани, самозалепващи се

кг

17.29.11.80

Етикети от хартия или картон, ненапечатани (без самозалепващи се)

кг

17.29.12.00

Филтри на блокове и плочи от хартиена маса

кг

17.29.19.10

Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина <= 5 см

кг

17.29.19.20

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни от хартиена маса, хартия
или картон, дори перфорирани или втвърдени, за навиване на текстилни нишки

кг

17.29.19.30

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни от хартиена маса, хар
тия или картон, дори перфорирани или втвърдени (без тези за навиване на
текстилни нишки)

кг

17.29.19.51

Филтърни хартия и картон, на ленти или роли с широчина <= 36 см, или
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страни
те <= 36 см в несгънато положение, или изрязани във форма, различна от
квадратна или правоъгълна

кг

17.29.19.55

Диаграмна хартия за регистриращи апарати, на роли с широчина <= 36 см,
на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които страните <= 36 см,
или изрязана във форма на дискове

кг

17.29.19.57

Отлети или пресовани изделия от хартиена маса, вкл. опаковки с гнезда
за яйца

кг

17.29.19.85

Други изделия от хартия и картон (без импрегнирани или намазани, използ
вани за реактиви, за диагностични или лабораторни цели)

кг

18.11.10.00

Отпечатани вестници, списания и подобни печатни периодични издания,
излизащи най-малко четири пъти седмично

хил. лв

18.12.11.00

Отпечатани пощенски марки, таксови марки, облигации, чекове, банкноти хил. лв
и други ценни книжа

18.12.12.30

Отпечатани търговски каталози

18.12.12.50

Отпечатани рекламни проспекти, плакати и подобни печатни рекламни хил. лв
материали, без търговски каталози

18.12.13.00

Отпечатани вестници, списания и други периодични издания, излизащи по- хил. лв
малко от четири пъти седмично

18.12.14.07

Отпечатани книги, брошури и подобни печатни издания на отделни листове, хил. лв
дори сгънати

18.12.14.14

Други отпечатани книги, брошури и подобни печатни издания

18.12.14.21

Отпечатани албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцве хил. лв
тяване, предназначени за деца

18.12.14.28

Отпечатани речници и енциклопедии

хил. лв

хил. лв

хил. лв
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18.12.14.35

Отпечатани картографски издания във вид на книги и брошури

хил. лв

18.12.14.42

Отпечатани картографски издания, без тези във вид на книги и брошури

хил. лв

18.12.14.49

Отпечатани пощенски картички, дори илюстровани

хил. лв

18.12.14.56

Отпечатани картички (без пощенски), илюстровани или с пожелания, поз хил. лв
дравления или съобщения, дори илюстровани (със или без пликове)

18.12.14.63

Отпечатани картини, гравюри и фотографии

хил. лв

18.12.16.10

Печатане върху текстил

хил. лв

18.12.16.20

Печатане върху материали, различни от текстил или хартия

хил. лв

18.12.19.10

Отпечатани календари от всякакъв вид, вкл. календари във вид на блокове хил. лв
с откъсващи се листове

18.12.19.20

Отпечатани нотни издания, вкл. тези с Брайлов шрифт

хил. лв

18.12.19.30

Отпечатани хартиени превадки от всякакъв вид

хил. лв

18.12.19.90

Други отпечатани върху хартия продукти, н.д.

хил. лв

18.13.10.00

Услуги по предпечатна подготовка (набор, вкл. фотонабор, изработване на хил. лв
печатната форма и предварително въвеждане на данни)

18.13.20.00

Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски хил. лв
камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки,
зърнести, шлайфани)

18.13.30.00

Спомагателни услуги, свързани с печатането (проектиране на печатни про хил. лв
дукти: скици, планове, макети и др.; изготвяне на носители за представяне
на информация: екранно прозрачно фолио (слайт) и други цифрови форми
на представяне)

18.14.10.10

Услуги по подвързване на книги и подобни печатни издания чрез сгъване, хил. лв
събиране, свързване, броширане, залепване, изрязване и обрязване, подши
ване, слепване, комплектуване на книжното тяло

18.14.10.30

Услуги по подвързване на брошури, списания, каталози, образци, реклами и хил. лв
други чрез сгъване, събиране, свързване, броширане, залепване, изрязване и
обрязване, подшиване, слепване, комплектуване на книжното тяло

18.14.10.50

Услуги по подвързване на други печатни издания, н.д., вкл. подвързване, хил. лв
ламиниране, лакиране и други довършителни операции на напечатани хар
тия или картон

18.20.10.10

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на грамофонни плочи

18.20.10.30

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с широчина хил. лв
<= 4 мм

18.20.10.50

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на магнитни ленти с широчина хил. лв
> 4 мм, но <= 6,5 мм

18.20.10.70

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи на компактдискове (CD)

хил. лв

18.20.20.50

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на магнитни ленти
с широчина > 6,5 мм

хил. лв

18.20.20.70

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи и видеозаписи на видеодискове хил. лв
и други видеоносители (без магнитни ленти)

18.20.30.30

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен) соф хил. лв
туер и данни от оригинал върху магнитни ленти с широчина <= 4 мм (без
звуко- и видеозаписи)

18.20.30.50

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен) соф хил. лв
туер и данни от оригинал върху магнитни ленти с широчина > 4 мм (без
звуко- и видеозаписи)

18.20.30.70

Услуги по възпроизвеждане на стандартен (системен или приложен) софтуер хил. лв
и данни от оригинал върху компютърни носители (без звуко- и видеозаписи)

19.10.30.00

Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други мине
рални катрани

кг

20.11.11.20

Аргон

м3

хил. лв
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20.11.11.30

Инертни газове (без аргон)

м3

20.11.11.50

Водород

м3

20.11.11.60

Азот

м3

20.11.11.70

Кислород

м3

20.11.12.30

Въглероден диоксид

кг

20.11.12.50

Серен триоксид; диарсениев триоксид

кг

20.11.12.70

Азотни оксиди

кг

20.11.12.90

Други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи (без
серен триоксид, диарсениев триоксид, азотен оксид, силициев диоксид, серен
диоксид, въглероден диоксид)

кг

20.11.13.00

Втечнен и сгъстен въздух

кг

20.12.11.30

Цинков оксид; цинков пероксид

20.12.11.50

Титанови оксиди

20.12.12.00

Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни
оксиди и хидрооксиди

кг

20.12.19.10

Железни оксиди и хидрооксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно >= 70 %
свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид

кг

20.12.19.30

Кобалтови оксиди и хидрооксиди; технически кобалтови оксиди

кг

20.12.19.50

Литиев оксид и хидрооксид; ванадиеви и никелови оксиди и хидрооксиди;
германиеви оксиди и циркониев диоксид

кг

20.12.19.73

Молибденови оксиди и хидрооксиди

кг

20.12.19.75

Антимонови оксиди

кг

20.12.19.90

Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите, н.д.

кг

20.12.21.10

Дисперсни багрила и препарати на базата на тези багрила

кг

20.12.21.20

Кисели багрила и препарати на базата на тези багрила; стипцовани багрила
и препарати на базата на тези багрила

кг

20.12.21.30

Основни багрила и препарати на базата на тези багрила

кг

20.12.21.40

Директни багрила и препарати на базата на тези багрила

кг

20.12.21.50

Други синтетични органични багрилни вещества, вкл. използваните като
луминофори

кг

20.12.21.60

Синтетични органични продукти, използвани като средства за флуоресценция

кг

20.12.21.70

Оцветителни лакове; препарати на базата на оцветителни лакове

кг

20.12.22.50

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери,
естери и други производни

кг

20.12.22.70

Багрилни вещества от растителен или животински произход и препарати
на тази база, вкл. багрилни екстракти (без сажди от животински произход)

кг

20.12.23.30

Органични синтетични дъбилни продукти

кг

20.12.23.50

Неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати, дори съдържащи ес
тествени дъбилни продукти; ензимни препарати за предварително дъбене

кг

20.12.24.15

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид, съдържащи тегловно
>= 80 % титанов диоксид, изчислен в сухо вещество

кг TiO2

20.12.24.19

Пигменти и препарати на базата на титанов диоксид, съдържащи тегловно
< 80 % титанов диоксид, изчислен в сухо вещество

кг TiO2

20.12.24.50

Други багрилни вещества; пигменти и препарати, приготвени на базата на
багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори
(без пигменти и препарати на базата на титанов диоксид)

кг

20.13.21.11

Хлор

кг

20.13.21.16

Йод; флуор; бром

кг

20.13.21.20

Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра

кг

кг
кг TiO2
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20.13.21.30

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, н.д.)

кг

20.13.21.40

Бор; телур

кг

20.13.21.50

Силиций

кг

20.13.21.80

Фосфор; арсен; селен

кг

20.13.22.35

Хлориди и оксихлориди на фосфора

кг

20.13.22.37

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи (без хлориди и
оксихлориди на фосфора)

кг

20.13.22.60

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

кг

20.13.23.00

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий,
дори смесени или сплавени помежду си; живак

кг

20.13.24.13

Хлороводород (солна киселина)

кг HCl

20.13.24.15

Хлорсулфонова киселина

20.13.24.34

Сярна киселина; олеум

кг
кг
H 2 SO 4

20.13.24.53

Дифосфорен пентаоксид

кг P 2O5

20.13.24.55

Фосфорна киселина и полифосфорни киселини

кг P 2O5

20.13.24.60

Борни оксиди; борни киселини и неорганични киселини (без флуороводород)

20.13.24.73

Флуороводород (флуороводородна киселина)

кг HF

20.13.24.75

Силициев диоксид

кг SiO2

20.13.24.77

Серен диоксид

кг SO2

20.13.25.25

Натриев хидрооксид (сода каустик) в твърдо състояние

кг
NaOH

20.13.25.27

Натриев хидрооксид във воден разтвор (натриева луга или течна сода)

кг
NaOH

20.13.25.30

Калиев хидрооксид (поташ)

20.13.25.50

Натриев или калиев пероксид

кг

20.13.25.60

Хидрооксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидрооксиди и пероксиди на
стронция или бария

кг

20.13.25.70

Алуминиев хидрооксид

20.13.25.80

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

20.13.31.10

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни
соли

20.13.31.30

Хлориди, без амониев хлорид

кг

20.13.31.50

Оксихлориди и хидроксихлориди от мед и други метали

кг

20.13.31.70

Бромиди и оксибромиди, йодиди и оксийодиди

20.13.32.30

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит и други калциеви хипохлорити

20.13.32.50

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати, йодати и перйодати

кг

20.13.41.10

Сулфиди; полисулфиди с определен или неопределен химичен състав; дити
онити и сулфоксилати

кг

20.13.41.33

Сулфити

20.13.41.35

Тиосулфати

кг

20.13.41.51

Алуминиеви или бариеви сулфати

кг

20.13.41.57

Сулфати (без алуминиеви и бариеви)

кг

20.13.41.73

Стипци

кг

20.13.41.75

Пероксосулфати (персулфати)

20.13.42.10

Нитрати, без калиевите

кг

кг KOH

кг Al 2O3
кг
кг F

кг
кг Cl

кг
Na 2 S2O5

кг
кг N
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20.13.42.20

Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)

20.13.42.30

Моно- или динатриеви фосфати

кг
кг P 2O 5

20.13.42.40

Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат)

кг P 2O5

20.13.42.70

Натриев трифосфат (натриев триполифосфат)

кг P 2O5

20.13.42.80

Фосфати (без моно- или динатриеви фосфати и кисел калциев фосфат); по
лифосфати (без натриев трифосфат)

20.13.43.10

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

20.13.43.20

Натриев бикарбонат

кг

20.13.43.40

Калциев карбонат

кг

20.13.43.90

Други карбонати

кг

20.13.51.10

Манганити, манганати и перманганати; молибдати; волфрамати

кг

20.13.51.25

Xромати и бихромати; пероксохромати

кг

20.13.51.75

Соли на оксиметалните или пероксометалните киселини (без хромати, би
хромати, пероксохромати, манганити, манганати, перманганати, молибденати
и волфрамати)

кг

20.13.51.83

Сребърен нитрат

кг

20.13.51.85

Благородни метали в колоидно състояние, техните съединения и амалгами,
без сребърeн нитрат

кг

20.13.52.50

Дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота

кг

20.13.52.70

Неорганични или органични съединения на живака с определен химичен
състав (без амалгамите)

кг

20.13.52.75

Неорганични или органични съединения на живака с неопределен химичен
състав (без амалгамите)

кг

20.13.52.90

Други неорганични съединения; амалгами (без тези на благородните метали,
дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота,
втечнен и сгъстен въздух)

кг

20.13.61.00

Тежка вода (деутериев оксид) (Euratom); изотопи (без радиоактивни и изо
топи, получени при разпадане или синтез) и техните съединения

кг

20.13.62.20

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

кг

20.13.62.30

Борати; пероксиборати (перборати)

кг B2O3

20.13.62.40

Силикати; технически силикати на алкалните метали (водно стъкло)

кг SiO2

20.13.62.70

Двойни или комплексни силикати

кг

20.13.62.80

Соли на неорганични киселини или пероксикиселини (без азиди и двойни
или комплексни силикати)

кг

20.13.63.00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

20.13.64.50

Карбиди с определен или неопределен химичен състав

кг

20.13.64.80

Фосфиди (без ферофосфори) и хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди
(без карбиди) с определен или неопределен химичен състав

кг

20.13.65.00

Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия

кг

20.13.66.00

Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра

кг

20.13.67.00

Пържени железни пирити (пиритна пепел)

кг

20.13.68.00

Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни
камъни, необработени, само срязани или грубо одялани

20.14.11.20

Ациклени наситени въглеводороди

кг

20.14.11.30

Ациклени ненаситени въглеводороди – етен (етилен)

кг

20.14.11.40

Ациклени ненаситени въглеводороди – пропен (пропилен)

кг

20.14.11.50

Ациклени ненаситени въглеводороди – бутен (бутилен) и неговите изомери

кг

кг
кг
Na 2CO3

кг H 2O2

г

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 9 1
Измерителна
единица

20.14.11.60

Ациклени ненаситени въглеводороди – бута-1,3-диен и изопрен

кг

20.14.11.90

Други ациклени ненаситени въглеводороди

кг

20.14.12.13

Циклохексан

кг

20.14.12.15

Други циклани, циклени или циклотерпени

кг

20.14.12.23

Бензен (бензол) със степен на чистота над 95 тегловни процента

кг

20.14.12.25

Толуен (толуол) със степен на чистота над 95 тегловни процента

кг

20.14.12.43

о-Ксилен (о-ксилол) със степен на чистота над 95 тегловни процента

кг

20.14.12.45

р-Ксилен (р-ксилол) със степен на чистота над 95 тегловни процента

кг

20.14.12.47

m-Ксилен (m-ксилол) и смеси от изомери на ксилена със степен на чистота
над 95 тегловни процента

кг

20.14.12.50

Стирен

кг

20.14.12.60

Етилбензен (етилбензол)

кг

20.14.12.70

Кумен (кумол)

кг

20.14.12.90

Други циклени въглеводороди

кг

20.14.13.13

Хлорметан (метилхлорид) и хлоретан (етилхлорид)

кг

20.14.13.15

Дихлорметан (метиленхлорид)

кг

20.14.13.23

Хлороформ (трихлорметан)

кг

20.14.13.25

Тетрахлорметан

кг

20.14.13.53

Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)

кг

20.14.13.57

Други наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди

кг

20.14.13.71

Винилхлорид (хлоретилен)

кг

20.14.13.74

Трихлоретилен и тетрахлоретилен (перхлоретилен)

кг

20.14.13.79

Други ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди

кг

20.14.14.50

Производни на въглеводородите, съдържащи само сулфогрупи, техните соли
и етилови естери

кг

20.14.14.70

Производни на въглеводородите, съдържащи само нитро- или само с нитро
зогрупи

кг

20.14.14.90

Други сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори
халогенирани

кг

20.14.19.10

Флуорни, бромни или йодни производни на ациклените въглеводороди

кг

20.14.19.30

Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдържащи най-малко
два различни халогенни елемента

кг

20.14.19.50

Халогенопроизводни на цикланите, циклените или циклотерпените

кг

20.14.19.70

Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди

кг

20.14.21.00

Промишлени мастни алкохоли

кг

20.14.22.10

Метанол (метилов алкохол)

кг

20.14.22.20

Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол)

кг

20.14.22.30

Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол)

кг

20.14.22.40

Други бутилови алкохоли

кг

20.14.22.63

Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери

кг

20.14.22.65

Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан-1-ол (цетилов алкохол), октаде
кан-1-ол (стеарилов алкохол) и други наситени моноалкохоли

кг

20.14.22.70

Ненаситени моноалкохоли

кг

20.14.23.10

Етиленгликол (етандиол)

кг

20.14.23.20

Пропиленгликол (пропан-1,2-диол)

кг

20.14.23.33

D-глюцитол (сорбитол)

кг
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20.14.23.37

Други диоли и други полиалкохоли (без етиленгликол, пропиленгликол, Dглюцитол и тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на въглерод
с биологичен произход от 100 % по маса)

кг

20.14.23.38

Бутан-1,4-диол или тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на
въглерод с биологичен произход от 100 % по маса

кг

20.14.23.50

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на ациклените алкохоли

кг

20.14.23.60

Глицерол, вкл. синтетичен (без суров)

кг

20.14.23.73

Цикланови, цикленови или циклотерпенови алкохоли и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.23.75

Ароматни алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.24.10

Монофеноли

кг

20.14.24.33

4,4‘-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и неговите соли

кг

20.14.24.39

Полифеноли, резорцинол, хидрохинон и техните соли (без 4,4‘-изопропили
дендифенол); фенолни алкохоли

кг

20.14.24.50

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фе
нолните алкохоли

кг

20.14.31.20

Промишлена стеаринова киселина

кг

20.14.31.30

Промишлена олеинова киселина

кг

20.14.31.50

Промишлени талови мастни киселини

кг

20.14.31.95

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини, дестилирани (без стеари
нова, олеинова и талови мастни киселини)

кг

20.14.31.97

Други промишлени монокарбоксилни мастни киселини, недестилирани

кг

20.14.32.15

Етилов ацетат

кг

20.14.32.19

Естери на оцетната киселина (без етилов ацетат)

кг

20.14.32.20

Моно-, ди- или трихлороцетни, пропионова, бутанови и пентанови киселини,
техните соли и естери

кг

20.14.32.35

Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли и естери

кг

20.14.32.50

Мравчена киселина, нейните соли и естери

кг

20.14.32.71

Оцетна киселина

кг

20.14.32.77

Оцетен анхидрид

кг

20.14.32.78

Соли на оцетната киселина

кг

20.14.32.80

Други наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидри
ди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.33.10

Акрилова киселина и нейните соли и други монокарбоксилни киселини

кг

20.14.33.20

Естери на акриловата киселина

кг

20.14.33.30

Метакрилова киселина и нейните соли

кг

20.14.33.40

Естери на метакриловата киселина

кг

20.14.33.50

Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните соли и естери

кг

20.14.33.63

Бензоена киселина, нейните соли и естери

кг

20.14.33.65

Бензоилпероксид и бензоилхлорид

кг

20.14.33.67

Фенилоцетна киселина, нейните соли и естери

кг

20.14.33.70

Ароматни монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пе
роксиди, пероксикиселини и техните производни (с изкл. на бензоена кисе
лина, нейните соли и естери, бензоилпероксид, бензоилхлорид, фенилоцетна
киселина и нейните соли и естери)

кг

20.14.33.81

Оксалова, азелаинова, себацинова киселина и техните соли и естери; мало
нова киселина и други поликарбоксилни киселини и техните соли и естери
(без бутандиова киселина със съдържание на въглерод с биологичен произход
от 100 % по маса)

кг
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20.14.33.82

Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиова киселина (янтарна (сук
цинова) киселина) със съдържание на въглерод с биологичен произход от
100 % по маса

кг

20.14.33.85

Адипинова киселина и нейните соли и естери

кг

20.14.33.87

Малеинов анхидрид

кг

20.14.34.10

Диоктилортофталати и дибутилортофталати

кг

20.14.34.20

Други естери на ортофталовата киселина

кг

20.14.34.30

Фталов анхидрид; терефталова киселина и нейните соли

кг

20.14.34.40

Други ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди,
пероксиди, пероксикиселини и техните производни

кг

20.14.34.73

Лимонена киселина и нейните соли и естери

кг

20.14.34.75

Карбоксилни киселини с алкохолна, фенолна, алдехидни или кетонни функ
ционални групи

кг

20.14.41.13

Моно-, ди- или триметиламин и техните соли

кг

20.14.41.19

Други ациклени моноамини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.41.23

Етилендиамин и неговите соли; хексаметилендиамин и неговите соли

кг

20.14.41.29

Други ациклени полиамини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.41.30

Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и
техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.41.51

Анилин и неговите соли

кг

20.14.41.53

Производни на анилина и техните соли

кг

20.14.41.59

Други ароматни моноамини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.41.70

Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.42.33

Моноетаноламин и неговите соли

кг

20.14.42.35

Диетаноламин и неговите соли

кг

20.14.42.37

Триетаноламин и неговите соли

кг

20.14.42.39

Аминоалкохоли (без моноетаноламин, диетаноламин, триетаноламин и
техните соли) само с една кислородна функционална група, техните етери
и естери; соли на тези продукти

кг

20.14.42.90

Аминосъединения с кислородни функционални групи (без аминоалкохоли,
техните етери и естери; лизин, неговите естери и соли на тези продукти;
глутаминова киселина и нейните соли и естери)

кг

20.14.43.10

Уреини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.43.20

Захарин и неговите соли

кг

20.14.43.30

Имиди и техните производни; соли на тези продукти (без захарин и него
вите соли)

кг

20.14.43.40

Имини и техните производни; соли на тези продукти

кг

20.14.43.50

Акрилонитрил

кг

20.14.43.60

1-Цианогуанидин (дициандиамид)

кг

20.14.43.70

Други съединения с нитрилна функционална група (без акрилонитрил,
1-цианогуанидин)

кг

20.14.44.20

Диазо-, азо- или азоксисъединения

кг

20.14.44.30

Органични производни на хидразина или на хидроксиламина

кг

20.14.44.50

Изоцианати

кг

20.14.44.90

Съединения с други азотни функционални групи (без изоцианати)

кг

20.14.51.33

Tио- и дитиокарбамати, тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди; метионин

кг

20.14.51.39

Други органични тиосъединения

кг

20.14.51.51

Органоминерални съединения (без органичните тиосъединения)

кг
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20.14.52.15

Тетрахидрофуран, 2-Фуралдехид (фурфуралдехид), фурфурилов алкохол и
тетрахидрофурфурилов алкохол и пиперонал

кг

20.14.52.25

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми (с
изкл. на други лактони)

кг

20.14.52.30

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, в чиято
структура се съдържа некондензиран имидазолов пръстен (без хидантоин и
неговите производни)

кг

20.14.52.60

Меламин

кг

20.14.52.80

Съединения, в чиято структура се съдържат некондензиран пиридинов пръстен,
хинолинови или изохинолинови пръстени; лактами и други хетероциклени
съединения, съдържащи само азотни хетероамини

кг

20.14.52.90

Нуклеинови киселини и техните соли с определен или неопределен химичен
състав; други хетероциклени съединения, в чиято структура се съдържат
тиазолови, бензотиазолови и други пръстени (без фенотиазинови пръстени)

кг

20.14.53.50

Естери на фосфорната киселина и техните соли, вкл. лактофосфати; техните
халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.53.80

Естери на други неорганични киселини на неметалните елементи (без ес
терите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-,
нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.61.11

Метанал (формалдехид)

кг

20.14.61.13

Етанал (ацеталдехид)

кг

20.14.61.15

Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер)

кг

20.14.61.19

Други ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални
групи

кг

20.14.61.20

Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи

кг

20.14.61.35

Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съ
държащи други кислородни функционални групи

кг

20.14.61.50

Циклени полимери на алдехидите

кг

20.14.61.60

Параформалдехид

кг

20.14.61.70

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на алдехидите (вкл. с
други кислородни функционални групи, циклени полимери на алдехидите,
параформалдехид)

кг

20.14.62.11

Ацетон

кг

20.14.62.13

Бутанон (метилетилкетон)

кг

20.14.62.15

4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)

кг

20.14.62.19

Други ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи

кг

20.14.62.31

Камфор; ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални
групи; алкохолни, алдехидни и фенолни кетони; кетони, съдържащи други
кислородни функционални групи

кг

20.14.62.33

Циклохексанон и метилциклохексанони

кг

20.14.62.35

Йонони и метилйонони

кг

20.14.62.39

Други кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи
други кислородни функционални групи

кг

20.14.62.60

Хинони

кг

20.14.62.70

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на кетоните и хиноните

кг

20.14.63.10

Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.63.23

Етери на цикланите, циклените или циклотерпените и техните халогено-,
сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.63.25

Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.63.33

2,2‘-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)

кг
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20.14.63.39

Други етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопро
изводни

кг

20.14.63.50

Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или
нитрозопроизводни

кг

20.14.63.60

Алкохолни, етерни и кетонни пероксиди и техните халогено-, сулфо-, нитроили нитрозопроизводни

кг

20.14.63.73

Оксиран (етиленов оксид)

кг

20.14.63.75

Метилоксиран (пропиленов оксид)

кг

20.14.63.79

Други епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три ато
ма в пръстена и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.63.80

Ацетали и хемиацетали, дори съдържащи други кислородни функционални
групи и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.64.30

Други органични съединения, н.д.

кг

20.14.64.50

Сирище и неговите концентрати

кг

20.14.64.70

Други ензими и ензимни препарати (без сирище и неговите концентрати)

кг

20.14.71.20

Естествени активирани минерални материали; животински въглен

кг

20.14.71.30

Талово масло, дори рафинирано

кг

20.14.71.40

Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина
или при производството на целулоза по сулфатния метод; борово масло и
други подобни масла

кг

20.14.71.50

Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и
масла от колофон; разтопени смоли

кг

20.14.71.70

Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен
метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и
подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или расти
телните катрани

кг

20.14.72.00

Дървени въглища (вкл. въглища от черупки или костилки), дори агломерирани

кг

20.14.73.20

Бензол (бензен), толуол (толуен) и ксилол (ксилени) със степен на чистота
под 95 тегловни процента

кг

20.14.73.40

Нафтален и други смеси на ароматни въглеводороди (без бензол, толуол и
ксилол)

кг

20.14.73.60

Феноли

кг

20.14.73.90

Други масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни
каменовъглени катрани

кг

20.14.74.00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание >= 80 % обемни

л

20.14.75.00

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

л

20.15.10.50

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина

кг N

20.15.10.75

Безводен амоняк

кг N

20.15.10.77

Амонячна вода (амоняк във воден разтвор)

кг N

20.15.20.30

Амониев хлорид

20.15.20.80

Нитрити

кг N

20.15.31.30

Карбамид с тегловно съдържание на азот > 45 % спрямо сух безводен про
дукт (без представения под формата на таблетки или други подобни форми
или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.31.80

Карбамид с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен про
дукт (без представения под формата на таблетки или други подобни форми
или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.32.00

Амониев сулфат (без представения под формата на таблетки или други по
добни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.33.00

Амониев нитрат (без представения под формата на таблетки или други по
добни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

кг
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20.15.34.00

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (без представе
ните под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с
брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.35.30

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични ма
териали с тегловно съдържание на азот <= 28 % (без представените под
формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно
тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.35.80

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични матери
али с тегловно съдържание на азот > 28 % (без представените под формата на
таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.36.00

Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (без
представените под формата на таблетки или други подобни форми или в
опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.39.30

Двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат (без представе
ните под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с
брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.39.90

Минерални или химични азотни торове (вкл. смеси) (без карбамид; амониев
сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси на амониев
нитрат с амониев сулфат, с калциев нитрат или с калциев карбонат; смеси
от карбамид и амониев нитрат във воден или в амонячен разтвор; смеси от
амониев нитрат и калциев карбонат или други материали без подхранващи
свойства; представените под формата на таблетки или други подобни форми
или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг N

20.15.41.00

Суперфосфати (без представените под формата на таблетки или други по кг P 2O5
добни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

20.15.49.00

Фосфорни торове (без суперфосфати и представените под формата на таб кг P 2O5
летки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

20.15.51.00

Калиев хлорид (без представения под формата на таблетки или други подобни
форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг K 2O

20.15.52.00

Калиев сулфат (без представения под формата на таблетки или други подобни
форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг K 2O

20.15.59.00

Карналит, силвин и други естествени необработени калиеви соли, калиево
магнезиев сулфат и смеси от калиеви торове (например смеси от калиев
хлорид и калиев сулфат) (без представените под формата на таблетки или
други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг K 2O

20.15.60.00

Натриев нитрат

кг

20.15.71.00

Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий (без
представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опа
ковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.15.72.00

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (без представения под
формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно
тегло <= 10 кг)

кг

20.15.73.00

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с ди
амониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (без представените под
формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно
тегло <= 10 кг)

кг

20.15.74.00

Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор (без предста
вените под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки
с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.15.75.00

Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий (без предста
вените под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки
с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.15.76.00

Калиеви нитрати

20.15.79.30

Минерални или химични торове, торове от животински или растителен
произход и смеси от торове, представени под формата на таблетки или други
подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг

кг N
кг
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20.15.79.80

Минерални или химични торове, съдържащи два хранителни елемента
азот и калий или само една основна подхранваща съставка, вкл. смеси от
животински или растителни торове с химични или минерални торове (без
представените под формата на таблетки или други подобни форми или в
опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.15.80.00

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си
или обработени химически (без представените под формата на таблетки или
други подобни форми или в опаковки с брутно тегло <= 10 кг)

кг

20.16.10.35

Линеен полиетилен с плътност < 0,94 в първични форми

кг

20.16.10.39

Полиетилен, различен от линейния, с плътност < 0,94 в първични форми

кг

20.16.10.50

Полиетилен с плътност >= 0,94 в първични форми

кг

20.16.10.70

Съполимери на етилена и винилацетата в първични форми

кг

20.16.10.90

Други полимери на етилена в първични форми

кг

20.16.20.35

Полистирен за експандиране в първични форми (пенополистирол)

кг

20.16.20.39

Полистирен (без този за експандиране) в първични форми

кг

20.16.20.50

Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN) в първични форми

кг

20.16.20.70

Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS) в първични форми

кг

20.16.20.90

Други полимери на стирена в първични форми

кг

20.16.30.10

Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества, в първични форми

кг

20.16.30.23

Поли(винилхлорид), смесен с други вещества, непластифициран, в първични
форми

кг

20.16.30.25

Поли(винилхлорид), смесен с други вещества, пластифициран, в първични
форми

кг

20.16.30.40

Съполимери на винилхлорида и на винилацетата; други съполимери на
винилхлорида

кг

20.16.30.60

Флуорирани полимери в първични форми

кг

20.16.30.90

Полимери на винилиденхлорида и на други халогенирани олефини в пър
вични форми

кг

20.16.40.13

Полиацетали в първични форми

кг

20.16.40.15

Полиетиленгликоли и други полиетералкохоли в първични форми

кг

20.16.40.20

Други полиетери в първични форми

кг

20.16.40.30

Епоксидни смоли в първични форми

кг

20.16.40.40

Поликарбонати в първични форми

кг

20.16.40.50

Алкидни смоли в първични форми

кг

20.16.40.62

Поли(етилентерефталат) с вискозитетен индекс >= 78 мл/г в първични форми

кг

20.16.40.64

Поли(етилентерефталат) с вискозитетен индекс < 78 мл/г в първични форми

кг

20.16.40.70

Други ненаситени течни полиестери в първични форми

кг

20.16.40.80

Други ненаситени полиестери (без течни) в първични форми

кг

20.16.40.90

Други полиестери в първични форми

кг

20.16.51.30

Полипропилени в първични форми

кг

20.16.51.50

Други полимери на пропилена или на други олефини в първични форми
(без полипропилен)

кг

20.16.52.30

Полимери на винилацетата във водна дисперсия в първични форми

кг

20.16.52.50

Полимери на винилацетата (без тези във водна дисперсия) в първични форми

кг

20.16.52.70

Полимери на виниловите естери и други винилови полимери (без винила
цетата) в първични форми

кг

20.16.53.50

Поли(метилметакрилат) в първични форми

кг

20.16.53.90

Други акрилови полимери (без поли(метилметакрилат) в първични форми

кг
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20.16.54.50

Полиамид -6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12 в първични форми

кг

20.16.54.90

Други полиамиди в първични форми

кг

20.16.55.50

Карбамидни и тиокарбамидни смоли в първични форми

кг

20.16.55.70

Меламинови смоли в първични форми

кг

20.16.56.30

Други аминосмоли (без карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли)
в първични форми

кг

20.16.56.50

Фенолни смоли в първични форми

кг

20.16.56.70

Полиуретани в първични форми

кг

20.16.57.00

Силикони в първични форми

кг

20.16.59.20

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, поли
сулфони и други продукти, н.д., в първични форми

кг

20.16.59.40

Целулоза и нейните химични производни, н.д., в първични форми

кг

20.16.59.60

Естествени и модифицирани полимери (алгинова киселина, втвърдени про
теини, химични производни на естествения каучук), н.д., в първични форми

кг

20.16.59.70

Йонообменни смоли на основата на синтетични и естествени полимери в
първични форми

кг

20.17.10.50

Латекс от синтетичен каучук

кг

20.17.10.90

Синтетичен каучук и фактис за каучук (без синтетичен латекс)

20.20.11.30

Инсектициди на основата на хлорирани въглеводороди (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.11.40

Инсектициди на основата на карбамати (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.11.50

Инсектициди на основата на органофосфорни съединения (без опасните
пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.11.60

Инсектициди на основата на пиретриноиди (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.11.90

Инсектициди (без тези на основата на хлорирани въглеводороди, карбамати,
органофосфорни съединения и пиретриноиди и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.20

Хербициди на основата на феноксифитохормони (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.30

Хербициди на основата на триазини (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.40

Хербициди на основата на амиди (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.50

Хербициди на основата на карбамати (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.60

Хербициди на основата на динитроанилинови производни (без опасните
пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.70

Хербициди на основата на производни на урея, на урацил или на сулфони
лурея (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.12.90

Хербициди (без тези на основата на феноксифитохормони, триазини, амиди,
карбамати, динитроанилинови производни и урея, на урацил или на сулфо
нилурея и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.13.50

Инхибитори на кълненето

кг акт.
в-во

20.20.13.70

Регулатори на растежа на растенията

кг акт.
в-во

20.20.14.30

Дезинфекционни средства на основата на кватернерни амониеви соли (без
опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.14.50

Дезинфекционни средства на основата на халогенирани съединения (без
опасните пестициди)

кг акт.
в-во

кг
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20.20.14.90

Дезинфекционни средства (без тези на основата на кватернерни амониеви
соли и халогенирани съединения и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.15

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена – неорганични
(без сяра и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.30

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена – на основата
на дитиокарбамати (Ziram ...) (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.45

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена – на основата
на бензимидазоли (Benomyl …) (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.60

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена – на основата
на диазоли или триазоли (Triadimefon …) (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.75

Фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена – на основата
на диазини или морфолини (Triforine …) (без опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.15.90

Други фунгициди, бактерициди и препарати за третиране на семена (без
Captan, … и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.20.16.00

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене
и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други
подобни, съдържащи едно или повече от следните вещества: алдрин (ISO);
бинапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан
(ISO); хлордимеформ (ISO); хлоробензилат (ISO); съединения на живака; DDT
(ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан); диносеб
(ISO), неговите соли или естери; етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромоетан);
етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлороетан); диелдрин (ISO, INN); 4,6-динитроo-крезол (DNOC (ISO)) или неговите соли; флуороацетамид (ISO); хептахлор
(ISO); хексахлоробензен (ISO); 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН (ISO),
включително линдан (ISO, INN); метамидофос (ISO); монокротофос (ISO);
оксиран (етилен оксид); паратион (ISO); паратион-метил (ISO) (метил-па
ратион); пентахлорофенол (ISO), неговите соли или естери; фосфамидон
(ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина), нейните соли
или естери; съединения на трибутилкалай

кг акт.
в-во

20.20.19.80

Продукти за растителна защита (вкл. родентициди), представени в опаковки
или във форми, пригодени за продажба на дребно (без инсектицидите, фун
гицидите, хербицидите, дезинфекционните средства и опасните пестициди)

кг акт.
в-во

20.30.11.50

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери във водна среда

кг

20.30.11.70

Бои и лакове на базата на синтетични полимери (без акрилови и винилови)
или химически модифицирани естествени полимери във водна среда

кг

20.30.12.25

Бои и лакове на базата на полиестери, диспергирани или разтворени в не
водна среда, със съдържание на разтворители > 50 % от теглото на разтвора

кг

20.30.12.29

Бои и лакове на базата на полиестери, диспергирани или разтворени в невод
на среда, със съдържание на разтворители <= 50 % от теглото на разтвора

кг

20.30.12.30

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани
или разтворени в неводна среда, със съдържание на разтворители > 50 %
от теглото на разтвора

кг

20.30.12.50

Бои и лакове на базата на акрилови или винилови полимери, диспергирани
или разтворени в неводна среда, със съдържание на разтворители <= 50 %
от теглото на разтвора

кг

20.30.12.70

Бои и лакове – разтвори (различни от колодия) на полимери, в летливи
органични разтворители, със съдържание на разтворители > 50 % от те
глото на разтвора (без тези на базата на полиестери или на акрилови или
винилови полимери)

кг

20.30.12.90

Бои и лакове на базата на синтетични полимери, диспергирани или разтво
рени в неводна среда (без тези на базата на полиестери или на акрилови или
винилови полимери и без разтвори (различни от колодия) на полимери, в
летливи органични разтворители, със съдържание на разтворители > 50 %
от теглото на разтвора)

кг

20.30.21.30

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване и подобни
препарати за керамичната, емайловата или стъкларската промишленост

кг
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20.30.21.50

Остъкляващи емайли, ангоби и подобни препарати за керамичната, емай
ловата или стъкларската промишленост

кг

20.30.21.70

Течни лустра и подобни препарати, фрити и други стъкла под формата на
прах, гранули, пластинки или люспи

кг

20.30.22.13

Маслени бои и лакове (вкл. емайллакове и политури)

кг

20.30.22.15

Готови водни пигменти, използвани за повърхностна дообработка на кожи;
бои и лакове, н.д. (без маслени бои и лакове и тези на базата на синтетични
полимери или химически модифицирани естествени полимери)

кг

20.30.22.20

Сикативни препарати

кг

20.30.22.30

Фолио за печатане чрез щамповане

кг

20.30.22.40

Пигменти (вкл. метални прахове и люспи), диспергирани в неводна среда,
в течно или пастообразно състояние, използвани за производство на бои;
оцветители и други багрилни вещества, н.д., п.п.д.

кг

20.30.22.53

Китове (строителни смеси за запълване на пукнатини, за уплътняване, както
и за осигуряване на херметичност при фиксиране или прилепване на детайли
(например маджун, овощарска замазка, мастики, силикони, полиуретанова
монтажна пяна)

кг

20.30.22.55

Покрития, използвани за грундиране и фино шпакловане на подлежащи на
боядисване големи вътрешни повърхности на сгради

кг

20.30.22.60

Строителни смеси (прахообразни, пастообразни или течни) за неогнеупорни
покрития на фасади, вътрешни стени, подове, тавани и подобни (вкл. смеси
за полагане на плочки) (без китове, смеси за шпакловане на повърхности,
използвани преди тяхното боядисването и без смеси за уплътняване, херме
тизация, запечатване и изолация)

кг

20.30.22.73

Сложни органични разтворители и разредители и препарати за премахване
на бои или лакове на основата на бутилацетат (без разтворителите на лак
за нокти)

кг

20.30.22.79

Сложни органични разтворители и разредители и препарати за премахване
на бои или лакове (без тези на основата на бутилацетат и разтворителите
на лак за нокти)

кг

20.30.23.50

Комплект бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне
на нюансите, за забавление и подобни бои, на таблетки, в туби, бурканчета
и шишенца (дори ако включват четки и панички)

кг

20.30.23.70

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на
нюансите, за забавление и подобни бои, на таблетки, в туби, бурканчета и
шишенца (без комплектите бои)

кг

20.30.24.50

Черни печатарски мастила

кг

20.30.24.70

Печатарски мастила (без черните)

кг

20.41.10.00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

кг

20.41.20.20

Анионни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

кг

20.41.20.30

Катионни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

кг

20.41.20.50

Нейоногенни повърхностноактивни органични вещества, без сапуни

кг

20.41.20.90

Повърхностноактивни органични вещества (без анионни, катионни и нейо
ногении и без сапуни)

кг

20.41.31.20

Сапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употре
бявани като сапуни, на пръчки, парчета или калъпи; хартия, вата, филц и
нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти
(с изкл. на тоалетни, включително тези за лечебни цели)

кг

20.41.31.50

Сапуни под форма на люспи, гранули или прах

кг

20.41.31.80

Сапуни под форма на пасти или във воден разтвор (без тоалетните)

кг

20.41.32.40

Повърхностноактивни препарати, п.п.д. (без органични повърхностноактивни
препарати, на пръчки, парчета или калъпи и на органични повърхностно
активни продукти и препарати за миене на кожата, течни или под формата
на крем)

кг
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20.41.32.50

Перилни, миещи и почистващи препарати, п.п.д. (без органични повърхност
ноактивни вещества, сапуни и повърхностноактивни препарати и продукти
за миене на кожата, течни или под формата на крем)

кг

20.41.32.60

Повърхностноактивни препарати, без сапуни, н.п.д. (без органични повърх
ностноактивни препарати, на пръчки, парчета или калъпи и органични
повърхностноактивни продукти и препарати за миене на кожата, течни или
под формата на крем)

кг

20.41.32.70

Перилни, миещи и почистващи препарати, н.п.д. (без органични повърхност
ноактивни вещества, сапуни и повърхностноактивни препарати и продукти
за миене на кожата, течни или под формата на крем)

кг

20.41.41.00

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. бла хил. лв
говонни препарати за религиозни обреди

20.41.42.70

Изкуствени восъци и восъчни препарати от поли(оксиетилен) (полиети
ленгликол)

кг

20.41.42.80

Изкуствени восъци и восъчни препарати, вкл. восъци за печати (без тези от
полиетиленгликол)

кг

20.41.43.30

Вакси, кремове и подобни препарати за обувки или кожа

кг

20.41.43.50

Паркетин и подобни препарати за поддържане на дървени мебели, паркет
или други дървени изделия

кг

20.41.43.70

Препарати за лъскане и подобни препарати за каросерии, без тези за лъ
скане на метали

кг

20.41.43.83

Препарати за лъскане на метали

кг

20.41.43.89

Други вакси, кремове и подобни препарати, н.д.

кг

20.41.44.00

Пасти, прахове и други препарати за чистене

кг

20.42.11.50

Парфюми

л

20.42.11.70

Тоалетни води

л

20.42.12.50

Продукти за гримиране на устните

хил. лв

20.42.12.70

Продукти за гримиране на очите

хил. лв

20.42.13.00

Препарати за маникюр или педикюр, вкл. разтворители на лак за нокти

хил. лв

20.42.14.00

Пудри за козметична и тоалетна употреба, вкл. компактните, бебешките и хил. лв
фон дьо тен

20.42.15.00

Готови продукти за гримиране и за поддържане на кожата, включително хил. лв
препарати за предпазване от слънцето и за получаване на слънчев загар (без
лекарствените продукти, тези за гримиране на устните и очите, препарати
за маникюр и педикюр, пудри за козметична употреба и талкови пудри)

20.42.16.30

Шампоани

20.42.16.50

Препарати за трайно къдрене или изправяне на коса

20.42.16.70

Лакове за коса

кг

20.42.17.00

Лосиони и други препарати за поддържане на коса (без шампоани, лакове
и препарати за трайно къдрене или изправяне на коса)

кг

20.42.18.50

Паста за зъби

бр.

20.42.18.90

Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл.
препарати, улесняващи прилепването на зъбни протези; конци за почистване
на зъбите

кг

20.42.19.15

Тоалетни сапуни и тоалетни повърхностноактивни органични продукти и
препарати (вкл. тези за лечебни цели), на пръчки, парчета или калъпи и
хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със
сапун или детергенти

кг

20.42.19.30

Повърхностноактивни органични продукти и препарати за миене на кожата,
течни или под формата на крем, дори съдържащи сапун (т. нар. течни или
гелообразни сапуни, душ гелове), п.п.д.

кг

20.42.19.45

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене

кг

кг
хил. лв
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20.42.19.60

Дезодоранти за тяло и средства против изпотяване

кг

20.42.19.75

Парфюмирани соли и други продукти за вана

кг

20.42.19.90

Други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и депилатори

кг

20.51.11.30

Барути

кг

20.51.11.50

Експлозиви (без барути)

кг

20.51.12.50

Бикфордови фитили; детониращи фитили

км

20.51.12.70

Ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори

бр.

20.51.13.00

Изделия за фойерверки

кг

20.51.14.00

Сигнални ракети, ракети срещу градушка и други пиротехнически изделия
(без изделия за фойерверки)

кг

20.51.20.00

Кибрити, без изделията за фойерверки и подобни пиротехнически изделия

кг

20.52.10.20

Казеинови лепила

кг

20.52.10.40

Лепила от кости и други лепила от животински произход (вкл. ихтиокол)

кг

20.52.10.60

Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други мо
дифицирани скорбяла или нишесте

кг

20.52.10.80

Готови лепила, н.д.; други продукти, употребявани за лепене, п.п.д. като
лепила с нетно тегло <= 1 кг

кг

20.53.10.20

Етерични масла и есенции

кг

20.53.10.21

Розово масло

кг

20.53.10.22

Лавандулово масло

кг

20.53.10.23

Етерични масла и есенции – други (без розово и лавандулово масло)

кг

20.53.10.30

Резиноиди

кг

20.53.10.50

Концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла,
във восъци или в аналогични материали; ароматични дестилирани води и
водни разтвори на етерични масла; остатъчни терпентинови субпродукти

кг

20.53.10.75

Смеси от ароматизиращи субстанции, използвани при производството на
храни или напитки

кг

20.53.10.79

Смеси от ароматизиращи субстанции, различни от използваните при про
изводството на храни или напитки

кг

20.59.11.30

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни фил
ми (без тези от хартия, картон или текстил); чувствителни, неекспонирани,
плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне
на снимки

м2

20.59.11.50

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула (без тези от хартия, картон
или текстил); чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално
проявяване и изготвяне на снимки

м2

20.59.11.70

Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил

м2

20.59.12.00

Химически препарати за фотографски цели (без лакове, лепила и подобни
препарати); несмесени продукти, дозирани за фотографски цели или п.п.д.
за същите цели, готови за употреба

кг

20.59.20.00

Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани;
негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла

кг

20.59.30.00

Мастила, без печатарските

кг

20.59.41.55

Препарати за омасляване на текстилни материали, кожи или други матери
али, съдържащи тегловно < 70 % нефтени масла или масла от битуминозни
минерали

кг

20.59.41.58

Смазочни препарати, съдържащи нефтени масла или масла от битуминоз
ни минерали (без препарати за омасляване на текстилни материали, кожи
или други материали и смазочни материали със съдържание на въглерод с
биологичен произход от най-малко 25 % по маса и които са биоразградими
в степен най-малко 60 %)

кг

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Наименование на позицията

Измерителна
единица

20.59.41.59

Смазочни материали със съдържание на въглерод с биологичен произход от
най-малко 25 % по маса и които са биоразградими в степен най-малко 60 %

кг

20.59.41.75

Препарати за омасляване на текстилни материали, кожи, кожени изделия
или други материали, несъдържащи нефтените масла или маслата от биту
минозни минерали

кг

20.59.41.79

Смазочни препарати, несъдържащи нефтени масла или масла от битуми
нозни минерали (без препарати за обработка на текстилни материали, кожи
или други материали)

кг

20.59.42.50

Антидетонаторни препарати

кг

20.59.42.70

Добавки за смазочни масла

кг

20.59.42.90

Добавки за минерални масла (вкл. към бензина) и подобни продукти: ин
хибитори на окисляването, средства за подобряване на вискозитета, анти
корозионни добавки

кг

20.59.43.30

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични
трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни
минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

кг

20.59.43.50

Антифризи и течни препарати против заскрежаване

кг

20.59.51.00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните про
изводни, н.д.; стрити на прах кожи

кг

20.59.52.10

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени
диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител;
сертифицирани еталонни материали

кг

20.59.52.30

Пасти за моделиране, вкл. тези за детски забавления (пластилини); състави,
наречени „зъболекарски восъци“ и други зъболекарски състави на базата
на гипс

кг

20.59.52.50

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

кг

20.59.52.70

Готови среди за развитие на микроорганизми

кг

20.59.53.00

Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в
електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми

кг

20.59.54.00

Активен въглен

кг

20.59.55.50

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фик
сиране на багрила и други продукти и препарати на базата на скорбялни
материали

кг

20.59.55.70

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фик
сиране на багрила и други продукти и препарати на базата на материали,
различни от скорбялата, използвани в текстилната промишленост

кг

20.59.55.80

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фик
сиране на багрила и други продукти и препарати на базата на материали,
различни от скорбялата, използвани в хартиената промишленост

кг

20.59.55.90

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фик
сиране на багрила и други препарати на базата на материали, различни от
скорбялата, използвани в кожарската или подобна промишленост

кг

20.59.56.20

Препарати за декапиране; флюсове, други спомагателни препарати, пасти и
прахове за заваряване или спояване; препарати за обмазване или пълнене
на електроди или пръчици за заваряване

кг

20.59.56.30

Препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“

кг

20.59.56.40

Сложни пластификатори за каучук или пластмаси

кг

20.59.56.50

Антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или
пластмаси

кг

20.59.56.60

Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализатори, н.д.

кг

20.59.56.70

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, без масла и продукти на дес
тилацията на каменовъглени катрани

кг

20.59.57.20

Свързващи препарати за леярски форми или сърца

кг
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20.59.57.30

Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

кг

20.59.57.40

Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с метални
свързващи вещества

кг

20.59.57.50

Продукти за добавяне към цимент, строителни разтвори или бетон

кг

20.59.57.70

Сорбитол (без D-глюцитол)

кг

20.59.58.00

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла
от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

кг

20.59.59.10

Йонообменни смоли; абсорбиращи смеси за подобряване на вакуума в елек хил. лв
тронни лампи или тръби; нефтени сулфонати (без нефтени сулфонати на
алкалните метали, амония или етаноламините); тиофенсъдържащи сулфонови
киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

20.59.59.40

Антинакипни и подобни препарати

кг

20.59.59.53

Препарати за галванопластика

кг

20.59.59.57

Смеси на моно-, ди- и триестери на мастни киселини с глицерол (емулга
тори на мазнини)

кг

20.59.59.63

Междинни продукти, получени при производството на антибиотици от фер
ментацията на Streptomyces tenebrarius, междинни продукти от производство
то на монезинови соли за фармацевтични или хирургически цели и други
подобни химични продукти и препарати, използвани за фармацевтични или
хирургически цели, н.д.

кг

20.59.59.65

Спомагателни препарати, използвани в леярството (без свързващи препарати
за леярски форми или сърца)

кг

20.59.59.67

Огнезащитни, придаващи непромокаемост, и други препарати, използвани
за защита в строителството

кг

20.59.59.71

Смеси, съдържащи халогенопроизводни на метана, етана или пропана

кг

20.59.59.75

Смеси и препарати, съдържащи оксиран (етилен оксид), полибромирани би
фенили (РВВs), полихлорирани бифенили (РСВs), полихлорирани терфенили
(РСТs) или трис (2,3-дибромопропил)фосфат

кг

20.59.59.94

Пиролигнити (калциев и други); суров калциев тартрат; суров калциев цит
рат; пластини от литиев ниобат, нелегирани; смеси от аминопроизводни на
димери на мастните киселини със средно молекулно тегло 520 или повече,
но непревишаващо 550; 3-(1-Етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин под
формата на разтвор в толуол; други химични продукти, н.д.

кг

20.59.60.20

Казеинати и други казеинови производни (без казеинови лепила)

кг

20.59.60.50

Албумини (без яйчен албумин), албуминати и други производни на албумините

кг

20.59.60.80

Желатини и техните производни; ихтиокол (без казеинови лепила и лепила
от кости)

кг

20.60.11.10

Арамидни щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени
по друг начин за предене

кг

20.60.11.20

Кабели от найлон или други полиамидни нишки; други полиамидни ща
пелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин
за предене

кг

20.60.11.30

Кабели от полиестерни нишки; полиестерни щапелни влакна, некардирани,
нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене

кг

20.60.11.40

Кабели от акрилни или модакрилни нишки; акрилни или модакрилни ща
пелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин
за предене

кг

20.60.11.50

Кабели от полипропиленови нишки; полипропиленови щапелни влакна,
некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене

кг

20.60.11.90

Кабели от други синтетични нишки; други синтетични щапелни влакна,
некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за предене

кг

20.60.12.20

Прежди (без шевни конци) с висока здравина от арамиди, н.п.д.

кг
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20.60.12.40

Прежди (без шевни конци) с висока здравина от найлон или други поли
амиди (без арамиди), н.п.д.

кг

20.60.12.60

Прежди (без шевни конци) с висока здравина от полиестер, н.п.д.

кг

20.60.13.10

Текстурирани прежди и други прежди, единични, без сук или със сук (без
шевни конци) от найлон или други полиамиди, н.п.д.

кг

20.60.13.20

Текстурирани прежди (без шевни конци) от найлон или други полиамиди с
линейна плътност > 50 текс, н.п.д.

кг

20.60.13.30

Текстурирани прежди и други прежди, единични, без сук или със сук (без
шевни конци) от полиестери, н.п.д.

кг

20.60.13.40

Текстурирани прежди и други прежди, единични, без сук или със сук (без
шевни конци) от полипропилен, н.п.д.

кг

20.60.13.50

Други прежди, единични, без сук или със сук (без шевни конци) от елас
томери, н.п.д.

кг

20.60.13.90

Други текстурирани синтетични прежди и други синтетични прежди, еди
нични, без сук или със сук (без шевни конци)

кг

20.60.14.20

Монофиламенти с линейна плътност >= 67 дтекс, чието най-голямо напречно
сечение е <= 1 мм, от полипропилен (без еластомери)

кг

20.60.14.40

Синтетични монофиламенти (без полипропилен) с линейна плътност >= 67
дтекс, чието най-голямо напречно сечение е <= 1 мм; ленти и подобни форми
от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина е <= 5 мм

кг

20.60.21.20

Кабели от вискозни нишки; щапелни влакна от вискозна коприна, некарди
рани, нито пенирани, нито необработени по друг начин, за предене

кг

20.60.21.40

Кабели от ацетани нишки

кг

20.60.21.90

Кабели от други изкуствени нишки; други изкуствени щапелни влакна,
некардирани, нито пенирани, нито необработени по друг начин, за предене

кг

20.60.22.00

Прежди, без шевните конци, с висока здравина от вискозна коприна, н.п.д.

кг

20.60.23.20

Прежди (без шевните конци) от вискозна коприна, единични, без сук или със
сук, вкл. изкуствените монофиламенти с линейна плътност < 67 дтекс, н.п.д.

кг

20.60.23.40

Прежди (без шевните конци) от ацетатна коприна, единични, без сук или със
сук, вкл. изкуствените монофиламенти с линейна плътност < 67 дтекс, н.п.д.

кг

20.60.23.90

Други прежди (без шевните конци) от изкуствени нишки, единични, без
сук или със сук, вкл. изкуствените монофиламенти с линейна плътност <
67 дтекс, н.п.д.

кг

20.60.24.00

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност >= 67 дтекс, чието найголямо напречно сечение е <= 1 мм; ленти и подобни форми от изкуствени
текстилни материали с видима широчина <= 5 мм

кг

21.10.10.30

Салицилова киселина и нейните соли

кг

21.10.10.50

o-ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

кг

21.10.10.70

Естери на салициловата киселина и техните соли (вкл. метилсалицилат и
фенилсалицилат)

кг

21.10.20.10

Лизин и неговите естери; соли на тези продукти

кг

21.10.20.20

Глутаминова киселина и нейните соли

кг

21.10.20.40

Кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; лецитини и други фосфоами
нолипиди с определен или неопределен химичен състав

кг

21.10.20.60

Ациклени амиди (вкл. ациклени карбамати) и техните производни; соли на
тези продукти

кг

21.10.20.70

Циклени амиди (вкл. циклени карбамати), без уреините и техните произ
водни; соли на тези продукти

кг
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21.10.31.17

Ф е н о л ф т а л е й н ; 1-Х и д р о к с и - 4 - [1- (4 -х и д р о к с и -3 - м е т о к с и к а р б о н и л 1-наф т и л)-3 - оксо -1H,3Н- бензо[де]изох ром и н-1-и л]- 6 - ок та дец и л- окси-2нафтоена киселина; 3′-Хлор-6′-цик лохексиламиноспиро[изобензофуран1 ( 3 Н ) , 9 ′- к с а н т е н ] - 3 - о н ; 6 ′- ( N - Е т и л - р - т о л у и д и н ) - 2 ′- м е т и л с п и 
р о [ и з о б е н з о ф у р а н -1 (3 Н ) , 9 ′- к с а н т е н ] - 3 - о н ; М е т и л - 6 - д о к о з и л о к с и 1- х и д р о к с и - 4 - [1- (4 - х и д р о к с и -3 - м е т и л -1- ф е н а н т р и л) -3 - о к с о -1 Н , 3 Н нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат и гама-Бутиролактон

кг

21.10.31.19

Лактони (с изкл. на фенолфталейн; 1-Хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикар
бонил-1-нафтил)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси-2нафтоена киселина; 3′-Хлор-6′-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9′ксантен]-3-он; 6′-(N-Етил-р-толуидин)-2′-метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9′ксантен]-3-он; Метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат;
гама-Бутиролактон и неорганични или органични съединения на живака)

кг

21.10.31.30

Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен пръс
тен, хидрогениран или не

кг

21.10.31.40

Хидантоин и неговите производни

кг

21.10.31.55

Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните производни; соли на тези
продукти

кг

21.10.31.59

Хетероциклени съединения, в чиято структура се съдържа пирамидинов
(хидрогениран или не) или пиперазинов пръстен

кг

21.10.31.70

Хетероциклени съединения (без меламин), в чиято структура се съдържа
некондензиран триазинов пръстен (хидрогениран или не)

кг

21.10.31.80

Хетероциклени съединения, в чиято структура се съдържат само фенотиа
низови пръстени (хидрогениран или не), без други кондензации

кг

21.10.32.00

Сулфонамиди

кг

21.10.40.00

Химически чисти захари, без захароза, лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза
(левулоза); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.

кг

21.10.51.00

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (вкл. хил. лв
естествени концентрати), както и техните производни, използвани главно
като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори

21.10.52.00

Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или
възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, вкл.
верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони

21.10.53.00

Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други хил. лв
производни

21.10.54.00

Антибиотици

21.10.60.20

Екстракти от жлези или други органи или от техните секрети за органо- хил. лв
терапевтични цели

21.10.60.40

Жлези и други органи или субстанции от човешки или животински произход, хил. лв
приготвени за терапевтични или профилактични цели; хепарин и неговите соли

21.10.60.55

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактич хил. лв
ни или диагностични цели; култури от микроорганизми (с изкл. на маите);
токсини и други подобни продукти

21.20.11.30

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или техните производни със
структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или техните
производни, непредставени под формата на дози и н.п.д.

кг

21.20.11.50

Лекарствени продукти, съдържащи антибиотици (без тези, съдържащи пени
цилини или техните производни със структура на пеницилиновата киселина,
или стрептомицини или техните производни), непредставени под формата
на дози и н.п.д.

кг

21.20.11.60

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или техните производни със
структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или техните
производни, представени под формата на дози или п.п.д.

кг

г

кг
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21.20.11.80

Лекарствени продукти, съдържащи антибиотици (без тези, съдържащи пени
цилини или техните производни със структура на пеницилиновата киселина,
или стрептомицини или техните производни), представени под формата на
дози или п.п.д.

кг

21.20.12.30

Лекарствени продукти, съдържащи инсулин, но несъдържащи антибиотици,
непредставени под формата на дози и н.п.д.

кг

21.20.12.50

Лекарствени продукти, съдържащи хормони (без инсулин), но несъдържащи
антибиотици, непредставени под формата на дози и н.п.д.

кг

21.20.12.60

Лекарствени продукти, съдържащи инсулин, но несъдържащи антибиотици,
представени под формата на дози или п.п.д.

кг

21.20.12.70

Лекарствени продукти, съдържащи хормони (без инсулин), но несъдържащи
антибиотици, представени под формата на дози или п.п.д.

кг

21.20.13.10

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техни производни, не
представени под формата на дози и н.п.д.

кг

21.20.13.20

Лекарствени продукти, съставени от продукти, смесени помежду си, пригот
вени за терапевтични или профилактични цели, непредставени под формата
на дози и н.п.д. (без тези, съдържащи антибиотици, хормони, алкалоиди или
техните производни)

кг

21.20.13.40

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни,
представени под формата на дози или п.п.д.

кг

21.20.13.60

Лекарствени продукти, съдържащи витамини, естествени или синтетични,
техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не, дори
в разтвори, представени под формата на дози или п.п.д.

кг

21.20.13.80

Други лекарствени продукти, съставени от смесени или несмесени продук
ти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под
формата на дози или п.п.д. (без тези, съдържащи антибиотици, хормони,
алкалоиди или техните производни)

кг

21.20.21.25

Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори моди
фицирани или получени по биотехнологичен път

кг

21.20.21.45

Ваксини за хуманната медицина

кг

21.20.21.60

Ваксини за ветеринарната медицина

кг

21.20.22.00

Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил. лв

21.20.23.20

Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори

кг

21.20.23.40

Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви,
предназначени за приложение върху пациенти

кг

21.20.24.20

Пластири и други изделия със залепващ се слой, дори напоени или прома
зани с фармацевтични субстанции, опаковани или п.п.д

кг

21.20.24.30

Стерилни катгути

кг

21.20.24.40

Памук, марли, бинтове и аналогични изделия, дори напоени или промазани
с фармацевтични субстанции, опаковани или п.п.д

кг

21.20.24.60

Окомплектувани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа ме хил. лв
дицинска помощ

22.11.11.00

Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили, вкл. за товаропътнически и състезателни автомобили

бр.

22.11.12.00

Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди

бр.

22.11.13.55

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси или товарни автомобили с
индекс на натоварване <= 121

бр.

22.11.13.57

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси или товарни автомобили с
индекс на натоварване > 121

бр.

22.11.13.70

Пневматични гуми от каучук, нови, за самолети

бр.

22.11.14.00

Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански и лесовъдни превоз
ни средства и машини и други нови външни пневматични гуми (без тези за
автомобили, мотоциклети и велосипеди, за автобуси, товарни автомобили
и самолети)

бр.
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22.11.15.30

Бандажи, плътни или кухи (полуплътни) и сменяеми протектори за пнев
матични гуми, от каучук

бр.

22.11.15.50

Колани (предпазни ленти) от каучук

бр.

22.11.15.70

Вътрешни гуми от каучук

кг

22.11.16.00

Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук

кг

22.11.20.30

Регенерирани пневматични гуми от каучук за леки автомобили, вкл. за
товаро-пътнически и състезателни автомобили

бр.

22.11.20.50

Регенерирани пневматични гуми от каучук за автобуси или товарни автомобили

бр.

22.11.20.90

Регенерирани пневматични гуми от каучук, предназначени за самолети, и
други регенерирани пневматични гуми от каучук (без тези, използвани за
автомобили, автобуси или за камиони)

бр.

22.19.10.00

Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти

кг

22.19.20.13

Невулканизиран каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид, в пър
вични форми или под формата на плочи, листове и ленти

кг

22.19.20.19

Невулканизирани каучукови смеси (без каучук с прибавка на сажди или
силициев диоксид) в първични форми или под формата на плочи, листове
и ленти

кг

22.19.20.30

Форми и изделия от невулканизиран каучук, вкл. пръчки, тръби, профили,
дискове, шайби (без профили за поправка на гуми)

кг

22.19.20.50

Нишки и въжета от вулканизиран каучук

кг

22.19.20.70

Плочи, листове и ленти от вулканизиран каучук

кг

22.19.20.83

Пръчки и профили от порест вулканизиран каучук

кг

22.19.20.85

Плочи, листове и ленти за подови настилки и изтривалки, ненарязани или
само нарязани в квадратна или правоъгълна форма, от непорест вулкани
зиран каучук

кг

22.19.20.87

Пръчки и профили от непорест вулканизиран каучук

кг

22.19.30.30

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук, неподсилени, нито комбинирани
с други материали, без съединителни части

кг

22.19.30.55

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук, подсилени или комбинирани само
с метал, без съединителни части

кг

22.19.30.57

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук, подсилени или комбинирани само
с текстилни материали, без съединителни части

кг

22.19.30.59

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук, подсилени или комбинирани с
материали, различни от метал или текстил, без съединителни части

кг

22.19.30.70

Тръби и маркучи от вулканизиран каучук със съединителни части (свръзки,
колена, муфи)

кг

22.19.40.30

Трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение със или без жле
бове от вулканизиран каучук

кг

22.19.40.50

Транспортни ленти от вулканизиран каучук

кг

22.19.40.70

Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни) от вулканизиран каучук

кг

22.19.40.90

Трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук (без трансмисионните ремъ
ци с трапецовидно напречно сечение, транспортните ленти и безконечните
ремъци за зъбни трансмисии (синхронни)

кг

22.19.50.50

Лепливи ленти от гумирани платове с широчина <= 20 см

кг

22.19.50.70

Гумирани тъкани без лепливи ленти с широчина <= 20 см

кг

22.19.60.00

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулкани
зиран каучук

кг

22.19.71.20

Презервативи от вулканизиран каучук (латексни)

бр.

22.19.71.30

Хигиенни или фармацевтични изделия, вкл. биберони, помпички за изцеждане
на кърма и подобни изделия за бебета, от невтвърден вулканизиран каучук

кг

22.19.72.00

Подови настилки и изтривалки, кантовани или обработени по друг начин,
от непорест вулканизиран каучук, различен от твърдия каучук

кг
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22.19.73.10

Изделия от порест вулканизиран каучук за техническа употреба (без плочи,
листове, ленти, пръчки и профили)

кг

22.19.73.21

Гуми за изтриване от непорест вулканизиран каучук

кг

22.19.73.23

Уплътнители от непорест вулканизиран каучук

кг

22.19.73.30

Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за акостиране на
кораби и други надуваеми изделия, от непорест вулканизиран каучук

кг

22.19.73.45

Части от каучук и метал за автомобили и трактори

кг

22.19.73.47

Формувани части, вкл. компенсиращи съединители, от непорест вулкани
зиран каучук за автомобили и трактори

кг

22.19.73.49

Части от каучук и метал, различни от тези за автомобили и трактори

кг

22.19.73.50

Ходила и токове от каучук

бр.

22.19.73.65

Други изделия (вкл. компенсиращи съединители, различни от тези за авто
мобили и трактори, каучукови ленти, торбички за тютюн, букви за печати
и подобни, запушалки и уплътнения за бутилки) от непорест вулканизиран
каучук (без тези от ебонит)

кг

22.19.73.79

Втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми, вкл. отпадъци и остатъци,
и изделия от него

кг

22.21.10.50

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (мо
новлакна), пръчки, пръти и профили от полимери на етилена

кг

22.21.10.70

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (мо
новлакна), пръчки, пръти и профили от полимери на винилхлорида

кг

22.21.10.90

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (мо
новлакна), пръчки, пръти и профили от други пластмаси (без полимери на
етилена и без полимери на винилхлорида)

кг

22.21.21.30

Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от це
лулозни пластмаси

кг

22.21.21.53

Твърди тръби и маркучи от полимери на етилена

кг

22.21.21.55

Твърди тръби и маркучи от полимери на пропилена

кг

22.21.21.57

Твърди тръби и маркучи от полимери на винилхлорида

кг

22.21.21.70

Твърди тръби и маркучи от други пластмаси (без полимери на етилена, без
полимери на пропилена и без полимери на винилхлорида)

кг

22.21.29.20

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане >= 27,6 МРа, от
пластмаси

кг

22.21.29.35

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, неподсилени, без съединителни части за
тях, от пластмаси

кг

22.21.29.37

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, неподсилени, със съединителни части за
тях, от пластмаси

кг

22.21.29.50

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, подсилени (без тези, издържащи налягане
>= 27,6 МРа), от пластмаси

кг

22.21.29.70

Съединителни части за тръби и маркучи (свръзки, колена, муфи) от пластмаси

кг

22.21.30.10

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на етилена,
неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина <= 0,125 мм

кг

22.21.30.17

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на етиле
на, неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина > 0,125 мм

кг

22.21.30.21

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на пропиле
на, биаксиално ориентирани, неподсилени, нито съчетани с други материали,
с дебелина <= 0,10 мм

кг

22.21.30.23

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на пропи
лена, неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина <= 0,10 мм,
различни от биаксиално ориентираните

кг

22.21.30.26

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на пропи
лена, неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина > 0,10 мм

кг
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22.21.30.30

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на стирена,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.35

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на винил
хлорида, съдържащи тегловно >= 6 % пластификатори, с дебелина <= 1 мм,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.36

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на винил
хлорида, съдържащи тегловно >= 6 % пластификатори, с дебелина > 1 мм,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.37

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на винил
хлорида, съдържащи тегловно < 6 % пластификатори, с дебелина <= 1 мм,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.38

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести полимери на винил
хлорида, съдържащи тегловно < 6 % пластификатори, с дебелина > 1 мм,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.53

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорест поли(метилметакрилат),
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.59

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести акрилови полимери
(без поли(метилметакрилат), неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.61

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести поликарбонати, не
подсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.63

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести ненаситени полиес
тери, неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.65

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорест поли(етилентерефталат),
неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина <= 0,35 мм

кг

22.21.30.67

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорест поли(етилентерефталат),
неподсилени, нито съчетани с други материали, с дебелина > 0,35 мм

кг

22.21.30.69

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от други непорести полиестери,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.70

Плочи, листове, фолио, ленти или пластини от непореста целулоза или от
химичните й производни, неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.82

Плочи, листове, фолио, ленти или пластини от непорести полиамиди, не
подсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.86

Плочи, листове, фолио, ленти или пластини от непорести поли(винилбутирал),
аминосмоли, фенолни смоли и полимеризационни продукти, неподсилени,
нито съчетани с други материали

кг

22.21.30.90

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от други непорести пластмаси,
неподсилени, нито съчетани с други материали

кг

22.21.41.20

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от порести полимери на стирена

кг

22.21.41.30

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от порести полимери на винил
хлорида

кг

22.21.41.50

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от порести полиуретани

кг

22.21.41.70

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от регенерирана целулоза

кг

22.21.41.80

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от порести пластмаси (без порести
полимери на стирена, винилхлорида, полиуретана и регенерираната целулоза)

кг

22.21.42.30

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани, с подложка
или съчетани с други материали, от полиестери (без порестите пластмаси)

кг

22.21.42.50

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани, с под
ложка или съчетани с други материали, от фенолни смоли (без порестите
пластмаси)

кг

22.21.42.75

Плочи, листове, фолио, ленти и пластини от аминосмоли, ламинирани при
високо налягане, с декоративен слой върху едната или върху двете страни
(без порестите пластмаси)

кг

22.21.42.79

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани, с
подложка или съчетани с други материали, от полимеризационни продукти
(без порестите пластмаси)

кг
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22.21.42.80

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини, подсилени, ламинирани,
с подложка или съчетани с други материали, от пластмаси (без порестите
пластмаси и полимеризационните продукти)

кг

22.22.11.00

Торби, торбички и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена

кг

22.22.12.00

Торби, торбички и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от
полимерите на етилена

кг

22.22.13.00

Кутии, каси, щайги и подобни изделия от пластмаси

кг

22.22.14.50

Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия от пластмаси с вмести
мост <= 2 л

бр.

22.22.14.70

Дамаджани, бутилки и подобни изделия от пластмаси с вместимост > 2 л

бр.

22.22.19.10

Ролки, шпули и подобни носители за навиване от пластмаси

кг

22.22.19.25

Тапи, капаци, запушалки, капсули и други приспособления за затваряне от
пластмаси

кг

22.22.19.50

Пластмасови транспортни или опаковъчни изделия, вкл. мрежи, екструди
рани в тръбовидна форма (без кутии, каси, щайги и подобни изделия; торби,
торбички, пликчета и фунийки; дамаджани, бутилки, флакони и подобни
изделия)

кг

22.23.11.55

Подови настилки и облицовки за стени или тавани на рула или под формата
на плочи или плочки от полимери на винилхлорида, с подложка, импрег
нирана, промазана или покрита с поли(винилхлорид)

м2

22.23.11.59

Подови настилки и облицовки за стени или тавани на рула или под формата
на плочи или плочки от полимери на винилхлорида (без тези с подложка,
импрегнирана, промазана или покрита с поли(винилхлорид)

м2

22.23.11.90

Подови настилки и облицовки за стени или тавани на рула или под формата
на плочи или плочки от пластмаси, различни от полимери на винилхлорида

м2

22.23.12.50

Вани, поддушови корита, душкабини и мивки от пластмаси

бр.

22.23.12.70

Седалки и капаци за тоалетни чинии от пластмаси

бр.

22.23.12.90

Бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни и подобни санитарни и хи
гиенни изделия от пластмаси

бр.

22.23.13.00

Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л от пластмаси

кг

22.23.14.50

Врати, прозорци и техните каси и прагове от пластмаси

бр.

22.23.14.70

Капаци, щори, вкл. венециански щори и подобни изделия и части за тях,
от пластмаси

кг

22.23.15.00

Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие,
нанесено върху текстилна основа, дори изрязани (без листове и плочи от
линолеумна смес)

м2

22.23.19.50

Принадлежности и гарнитури, предназначени да бъдат фиксирани неподвижно
на врати, прозорци, стълбища, стени или други части на сгради, от пластмаси

кг

22.23.19.90

Конструктивни елементи, използвани за направа на подове, стени, прегради,
тавани или покриви; водосточни тръби и техните принадлежности; прегради
с големи размери за монтаж в магазини, ателиета или складове; декоративни
архитектурни мотиви; парапети и подобни прегради, от пластмаси

кг

22.23.20.00

Сглобяеми постройки от пластмаси, произведени в завършен вид или под хил. лв
формата на елементи за сглобяване на място (къщи, павилиони, бутки, ад
министративни сгради, магазини, складове, гаражи или подобни постройки)

22.29.10.00

Облекло (вкл. дъждобрани и престилки) и допълнения за облекло (вкл. ръ
кавици, колани, лигавници и калцуни) (без шапки) от пластмаси

кг

22.29.21.30

Самозалепващи се ленти, промазани с естествен или синтетичен, невулка
низиран каучук, на роли с широчина <= 20 см

кг

22.29.21.40

Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски
форми на роли с широчина <= 20 см (без пластмасови ленти, промазани с
естествен или синтетичен, невулканизиран каучук)

кг

22.29.22.40

Други пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други
плоски форми, дори на роли с широчина > 20 см (без пластмасови подови
настилки и облицовки за стени или тавани)

кг

С Т Р.

112

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Наименование на позицията

Измерителна
единица

22.29.23.20

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от пластмаси

кг

22.29.23.40

Други домашни потреби и тоалетни изделия от пластмаси (без съдове и
прибори за сервиране или за кухня)

кг

22.29.24.00

Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи, указателни табели хил. лв
и подобни изделия

22.29.25.00

Канцеларски или училищни изделия от пластмаси

кг

22.29.26.10

Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни от пластмаси

кг

22.29.26.20

Статуетки и други предмети за украса, вкл. рамки за картини, фотографии
и огледала, от пластмаси

кг

22.29.26.30

Перфорирани кошове (сита) и подобни изделия за филтриране на водата на
входа на канализационните отточни тръби от пластмаси

кг

22.29.29.10

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни изделия от ебонит
или пластмаси

кг

22.29.29.15

Фиби за коса, ролки за коса, щипки за коса и подобни изделия за фризури
и техните части от пластмаси (без електрически апарати за къдрене)

кг

22.29.29.20

Ходила и токове от пластмаси

бр.

22.29.29.50

Други изделия, направени от пластмасови листове

кг

22.29.29.95

Други изделия от пластмаси (без приспособленията за стомия)

кг

22.29.91.10

Части от пластмаси за ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми хил. лв

22.29.91.25

Части от пластмаси за електромеханични уреди с вграден електрически хил. лв
двигател, за домакинска употреба; за електрически апарати за затопляне на
помещения, на почвата или за подобни приложения

22.29.91.27

Части от пластмаси за апарати за възпроизвеждане и записване на звук и образ хил. лв

22.29.91.30

Части от пластмаси за излъчваща телевизионна и радиотехника, радиоте хил. лв
лефония, телеграфия, разпръскване; радионавигация, телеуправление; теле
визионни приемници; монитори и прожекционни апарати

22.29.91.40

Части от пластмаси за електроразпределителни и контролни апарати, инте хил. лв
грални схеми и електронни микромодули

22.29.91.50

Части от пластмаси за релсови превозни средства; неподвижни съоръжения
за сигнализация, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни
пътища, паркинги, пристанища и летища

22.29.91.60

Части и принадлежности от пластмаси за автомобили, трактори, мотоцик хил. лв
лети и велосипеди и други сухопътни превозни средства

22.29.91.80

Части от пластмаси за летателни апарати

хил. лв

22.29.91.93

Части от пластмаси за други електрически машини и апарати

хил. лв

22.29.91.97

Части от пластмаси за оптични уреди и елементи и фотографска техника; хил. лв
медицинско оборудване; уреди за измерване, проверка, изпитване или контрол

23.11.11.10

Неармирани плочи и листове от отлято стъкло, дори с абсорбиращ, отразя
ващ или неотразяващ слой, но необработени по друг начин

м2

23.11.11.30

Армирани плочи и листове или профили от отлято стъкло, дори с абсор
биращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработени по друг начин

кг

23.11.11.50

Стъкло, изтеглено или издухано, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ
или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

м2

23.11.12.12

Флоат стъкло, неармирано, с неотразяващ слой, на листове

м2

23.11.12.14

Флоат стъкло, неармирано, с абсорбиращ или отразяващ слой, с дебелина
<= 3,5 мм, на листове

м2

23.11.12.17

Флоат стъкло, неармирано, с абсорбиращ или отразяващ слой, с дебелина
> от 3,5 мм, на листове

м2

23.11.12.30

Флоат стъкло, неармирано, оцветено в масата си, матово или шлифовано,
различно от стъклото с абсорбиращ или отразяващ слой, на листове

м2

23.11.12.90

Друго флоат стъкло на листове, н.д.

м2

хил. лв

БРОЙ 91
Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

Наименование на позицията

Измерителна
единица

23.12.11.50

Оптично стъкло, отлято, изтеглено, издухано, флоат или полирано, извито, с
полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено
по друг начин, но непоставено в рамка, нито свързано с други материали

кг

23.12.11.90

Друго стъкло, отлято, изтеглено, издухано, флоат или полирано, извито, с
полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено
по друг начин, но непоставено в рамка, нито свързано с други материали

кг

23.12.12.10

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло, за ав
томобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби и други
превозни средства

м2

23.12.12.30

Друго предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло

м2

23.12.12.50

Предпазно стъкло, формирано от залепени листове (слоесто стъкло), за ав
томобилни превозни средства, въздухоплавателни средства, кораби и други
превозни средства

кг

23.12.12.70

Друго предпазно стъкло, формирано от залепени листове (слоесто стъкло)

м2

23.12.13.30

Изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)

м2

23.12.13.50

Огледала от стъкло за обратно виждане за превозни средства

бр.

23.12.13.90

Други огледала от стъкло, дори в рамки

кг

23.13.11.10

Буркани за стерилизиране; тапи, похлупаци и други средства за затваряне,
от стъкло

кг

23.13.11.20

Съдове, направени от стъклени тръби (без буркани за стерилизиране)

бр.

23.13.11.30

Съдове с номинална вместимост >= 2,5 л, от стъкло (без буркани за сте
рилизиране)

бр.

23.13.11.40

Бутилки за напитки и хранителни продукти с номинална вместимост < 2,5 л
от неоцветено стъкло (без бутилки, покрити с кожа и бебешки шишета)

бр.

23.13.11.50

Бутилки за напитки и хранителни продукти с номинална вместимост < 2,5 л
от оцветено стъкло (без бутилки, покрити с кожа и бебешки шишета)

бр.

23.13.11.60

Съдове за напитки и хранителни продукти с номинална вместимост < 2,5 л
от стъкло (без бутилки, покрити с кожа и бебешки шишета; домакински стък
лени изделия; стъклени колби за термоси или за други изотермични съдове)

бр.

23.13.11.70

Съдове за фармацевтичните продукти с номинална вместимост < 2,5 л от
стъкло

бр.

23.13.11.80

Съдове за транспорт или опаковки с номинална вместимост < 2,5 л от стък
ло (без тези за напитки, хранителни и фармацевтични продукти и съдове,
направени от стъклени тръби)

бр.

23.13.12.20

Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните, от оловен кристал, ръчно
изработени

бр.

23.13.12.40

Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните, от оловен кристал, ма
шинно изработени

бр.

23.13.12.60

Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните или от оловен кристал, от
закалено стъкло

бр.

23.13.12.90

Други стъклени чаши за пиене, различни от стъклокерамичните

бр.

23.13.13.10

Предмети за сервиране (без чаши за пиене) от оловен кристал, ръчно из
работени

бр.

23.13.13.30

Предмети за сервиране (без чаши за пиене) от оловен кристал, машинно
изработени

бр.

23.13.13.50

Предмети за сервиране (без чаши за пиене) от стъкло с коефициент на ли
нейно разширение <= 5х10 -6 за градус по Келвин в температурен диапазон
между 0 – 300 градуса по Целзий

бр.

23.13.13.60

Предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни
украшения или предмети с подобна употреба от стъклокерамика

бр.

23.13.13.90

Предмети за сервиране (без чаши за пиене), за кухня, тоалетни и канце
ларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба от
закалено стъкло

бр.
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23.13.14.00

Стъклени ампули за термоси или други изотермични съдове, чиято изолация
се осигурява чрез вакуум

бр.

23.14.11.10

Нарязани стъклени влакна с дължина >= 3 мм, но <= 50 мм

кг

23.14.11.30

Ровинг от стъклени влакна

кг

23.14.11.50

Снопчета, влакна и прежди, нарязани или не, от стъклени нишки (без тези
с дължина >= 3мм, но <= 50 мм)

кг

23.14.11.70

Снопчета, влакна и прежди, нарязани или не, от стъклени щапелни влакна

кг

23.14.12.20

Мат от стъклени влакна

кг

23.14.12.40

Платна от стъклени влакна

кг

23.14.12.50

Покривки, блокове, пана и подобни нетъкани изделия от стъклени влакна

кг

23.14.12.97

Нетекстилни стъклени влакна, насипни или на снопове (без минералната
вата); шлаухи и обвивки за изолиране на тръбопроводи от стъклени влакна
(без тъкани от стъклени влакна)

кг

23.19.11.10

Стъклена маса

кг

23.19.11.30

Стъкло на топчета или пръчки (без стъклени топки играчки, стъклени за
пушалки, микросфери с диаметър <= 1 мм), необработено

кг

23.19.11.50

Тръби от стъкло, необработени

кг

23.19.12.00

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или
излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителство; стъкло, сглобено
във витражи, „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, пана, плочи,
черупки или подобни форми

кг

23.19.21.00

Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи,
електроннолъчеви тръби или други подобни от стъкло

кг

23.19.22.00

Стъкло за часовници или очила, необработено оптически; кухи топки и
сегментите им от стъкло за производството на такива стъкла

кг

23.19.23.30

Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия, дори градуирани, от
стъкло

кг

23.19.23.50

Ампули от стъкло

бр.

23.19.24.00

Части за осветители, рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни ука хил. лв
зателни табели и подобни изделия от стъкло

23.19.25.00

Електрически изолатори от стъкло

кг

23.19.26.40

Изделия за сигнализация, оптични елементи (необработени оптически),
кубчета, парчета и други изделия, дори върху подложка, за мозайка или
подобна декорация от стъкло

кг

23.19.26.70

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, на скъпоценни
камъни и подобни изделия от стъкло; изделия от тях (без бижута имитации);
стъклени очи (без протези); предмети за украса от стъкло

кг

23.19.26.90

Други изделия от стъкло, н.д.

23.20.11.00

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна или от ана
логична силикатна пръст

кг

23.20.12.10

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и керамични изделия за строителството,
съдържащи тегловно > 50 % от елементите магнезий, калций или хром,
взети поотделно или заедно, изразени като магнезиев оксид, калциев оксид
или дихромен триоксид

кг

23.20.12.33

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за стро
ителството, съдържащи тегловно >= 93 % силициев диоксид (SiO2) (без тези
от инфузорна или аналогична силикатна пръст)

кг

23.20.12.35

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и керамични изделия за строителството,
съдържащи тегловно > 50 % диалуминиев триоксид, силициев диоксид или
смес или комбинация от тези продукти – където тегловното съдържание на
диалуминиев триоксид е > 7 %, но < 45 %

кг

23.20.12.37

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и керамични изделия за строителството,
съдържащи тегловно > 50 % диалуминиев триоксид, силициев диоксид или
смес или комбинация от тези продукти – други

кг

хил. лв
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23.20.12.90

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и керамични изделия за строителството, н.д.

кг

23.20.13.00

Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси
(без изкуствен, колоиден и полуколоиден графит и препарати на базата на
графит или друг вид въглерод)

кг

23.20.14.10

Изделия от камъни или други минерални материали, н.д., съдържащи маг
незит, доломит или хромит

кг

23.20.14.30

Огнеупорни керамични изделия, съдържащи тегловно > 25 % графит или
други форми на въглерода или смес от тези продукти

кг

23.20.14.55

Други огнеупорни керамични изделия, съдържащи тегловно > 50 % диалуми
ниев триоксид или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев
диоксид, където тегловното съдържание на диалуминиев триоксид е < 45 %

кг

23.20.14.59

Огнеупорни керамични изделия, съдържащи тегловно > 50 % диалуминиев
триоксид или смес или комбинация от диалуминиев триоксид и силициев
диоксид, където тегловното съдържание на диалуминиев триоксид е >= 45 %

кг

23.20.14.90

Други огнеупорни керамични изделия, н.д.

кг

23.31.10.10

Керамични плочки и кубчета с повърхност < 49 см , неглазирани

м2

23.31.10.20

Керамични плочки и кубчета с повърхност < 49 см 2 , глазирани

м2

23.31.10.50

Керамични плочки и плочи за настилане или облицоване, неглазирани;
керамични кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, неглазирани,
дори върху подложка

м2

23.31.10.71

Двойни керамични плочки от вида „Spaltplatten“, глазирани

м2

23.31.10.73

Плочки, кубчета, парчета и подобни изделия (без двойни плочки) с повърх
ност > 90 см 2 , от каменина, глазирани

м2

23.31.10.75

Плочки, кубчета, парчета и подобни изделия (без двойни плочки) с повърх
ност > 90 см 2 , от фаянс или фина керамика, глазирани

м2

23.31.10.79

Други плочки, кубчета, парчета и подобни изделия (без двойни плочки),
глазирани

м2

23.32.11.10

Cтроителни тухли от неогнеупорна керамика

м3

23.32.11.30

Подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството от неогнеу
порна керамика

кг

23.32.12.50

Керемиди от неогнеупорна керамика

бр.

23.32.12.70

Елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни
орнаменти и други изделия за строителството от неогнеупорна керамика

кг

23.32.13.00

Тръби и съединителни части за тях от неогнеупорна керамика, вкл. от ка
менина; дренажни тръби

кг

23.41.11.30

Съдове и прибори за сервиране или за кухня от порцелан

кг

23.41.11.50

Други домакински изделия и хигиенни или тоалетни изделия от порцелан

кг

23.41.12.10

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни
изделия от обикновена глина

кг

23.41.12.30

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни
изделия от каменина

кг

23.41.12.50

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни
изделия от фаянс или фина керамика

кг

23.41.12.90

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни
изделия от други керамични материали

кг

23.41.13.30

Статуетки и други предмети за украса от порцелан

23.41.13.50

Статуетки и други предмети за украса от керамични материали, различни хил. лв
от порцелан

23.42.10.30

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни
чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления
за санитарна употреба от порцелан

2

хил. лв

бр.
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23.42.10.50

Кухненски и други мивки, стойки за тях, вани, бидета, тоалетни чинии,
казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за
санитарна употреба от керамични материали, различни от порцелан

бр.

23.43.10.30

Керамични електрически изолатори (с изкл. на изолационни части)

кг

23.43.10.50

Керамични изолационни части за електрически машини, апарати и съоръжения

кг

23.44.11.00

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба от порцелан

кг

23.44.12.10

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба от керамични
материали, различни от порцелан

кг

23.44.12.30

Постоянни магнити и изделия, предназначени да станат постоянни магнити
след намагнитване (без тези от метал)

кг

23.49.11.00

Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки

кг

23.49.12.30

Други изделия от порцелан, н.д.

кг

23.49.12.50

Други изделия от керамични материали, различни от порцелан, н.д.

кг

23.51.11.00

Несмлян цимент (клинкер)

кг

23.51.12.10

Портландцимент

кг

23.51.12.90

Алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент

кг

23.52.10.33

Негасена вар

кг

23.52.10.35

Гасена вар

кг

23.52.10.50

Хидратна вар

кг

23.52.20.00

Гипсови свързващи вещества

кг

23.52.30.30

Доломит, калциниран или фритован

кг

23.52.30.50

Агломериран доломит (вкл. насмолен доломит)

кг

23.61.11.30

Блокове и тухли за строителството от цимент, бетон или изкуствен камък

кг

23.61.11.50

Керемиди, тротоарни плочи, бордюри, колове и други подобни изделия от
цимент, бетон или изкуствен камък

кг

23.61.12.00

Сглобяеми строителни елементи и панели от цимент, бетон или изкуствен
камък, дори армирани

кг

23.61.20.00

Сглобяеми постройки от бетон, произведени в завършен вид или под формата
на елементи за сглобяване на място (къщи, работилници, административни
сгради, магазини, складове, гаражи или подобни постройки)

т

23.62.10.50

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни изделия, без орнаменти, от гипс,
покрити или подсилени само с хартия или картон

м2

23.62.10.90

Плоскости, плочи, пана, плочки и подобни изделия, без орнаменти, от гипс
или от смеси на базата на гипс, непокрити или неподсилени с хартия или
картон

м2

23.63.10.00

Готови за изливане бетонови смеси

кг

23.64.10.00

Неогнеупорни строителни разтвори, без готови за изливане бетонови смеси

кг

23.65.11.00

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна,
слама или отпадъци от дървесина, агломерирани с цимент, гипс или други
минерални свързващи вещества

м2

23.65.12.20

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни, съдържащи азбест

кг

23.65.12.40

Плочи, гофрирани плоскости, пана, плочки, керемиди и подобни изделия от
целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест

м2

23.65.12.70

Изделия от целулозен цимент или подобни, несъдържащи азбест (без плочи,
гофрирани плоскости, пана, плочки, керемиди и подобни изделия)

кг

23.69.11.00

Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д.

кг

23.69.19.30

Тръби и части за тях от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори
армирани

кг
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23.69.19.80

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани, без
тези за строителството (вкл. вази, саксии и други архитектурни декоративни
елементи или такива за градини, статуи, статуетки, животински фигури,
предмети за украшение)

кг

23.70.11.00

Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изкл. на
плочки, кубчета и подобни изделия, чиято най-голяма повърхност може да
се впише в квадрат със страна < 7 см; павета, бордюри, плочи)

кг

23.70.12.10

Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж от естествен камък, разли
чен от шистите

кг

23.70.12.30

Плочки, кубчета, парчета и подобни изделия от естествен камък, чиято
най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна < 7 см (вкл.
изкуствено оцветени гранули, отломки и прах)

кг

23.70.12.60

Обработен гранит и изделия от него (с изкл. на плочки, кубчета и подобни
изделия, чиято най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със
страна < 7 см; павета, бордюри, плочи)

кг

23.70.12.70

Обработени камъни (без гранит, мрамор, травертин и алабастър) и изделия
от тях (с изкл. на плочки, кубчета и подобни изделия, чиято най-голяма
повърхност може да се впише в квадрат със страна < 7 см; павета, бордю
ри, плочи)

кг

23.70.12.80

Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани
шисти

кг

23.91.11.10

Мелнични камъни за мелене или дефибриране

кг

23.91.11.20

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от естествен или синте
тичен, агломериран диамант

кг

23.91.11.30

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени абразиви
със свързващо вещество от синтетични или изкуствени смоли, подсилени
(без мелничните камъни за мелене или дефибриране)

кг

23.91.11.40

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени абразиви
със свързващо вещество от синтетични или изкуствени смоли, неподсилени
(без мелничните камъни за мелене или дефибриране)

кг

23.91.11.50

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от изкуствени абразиви
със свързващо вещество от керамика или силикати (без мелничните камъни
за мелене или дефибриране)

кг

23.91.11.90

Абразивни дискове и подобни изделия (без рамки) от други материали, без
агломериран диамант и изкуствени абразиви; камъни за ръчно точене или
полиране

кг

23.91.12.30

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени само върху
тъкани от текстилни материали

м2

23.91.12.50

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени само върху
хартия или картон

м2

23.91.12.90

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху
други материали

м2

23.99.11.00

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

кг

23.99.12.55

Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смо
ла) на рула

м2

23.99.12.90

Изделия от асфалт или от подобни продукти (без тези на рула)

кг

23.99.13.10

Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум,
минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки,
битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

кг

23.99.13.20

Смолен макадам

кг

23.99.14.00

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

кг
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23.99.15.00

Изкуствен корунд

кг

23.99.19.10

Шлакови вати, азбестови вати и подобни минерални вати, дори смесени
помежду си, в насипно състояние, на листове или на рула

кг

23.99.19.20

Експандиран перлит и вермикулит, експандирани глини, пеношлаки и по
добни експандирани минерални продукти, дори смесени помежду си

кг

23.99.19.30

Смеси и изделия от минерални материали, използвани като топло-, звукоили звукопоглъщащи изолатори

кг

23.99.19.50

Обработена слюда и изделия от слюда, вкл. агломерирана или възстановена
слюда, дори върху подложка от хартия, картон или други материали

кг

23.99.19.70

Изделия от графит или друг въглерод за употреба, различна от тази в елек
тротехниката

кг

23.99.19.80

Изделия от торф

кг

23.99.19.90

Изделия от камъни или други минерални материали, различни от тези,
съдържащи магнезит, доломит или хромит, н.д.

кг

24.10.11.00

Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци
или други първични форми

кг

24.10.12.15

Фероманган

кг

24.10.12.30

Феросилиций

кг

24.10.12.45

Феросиликоманган

кг

24.10.12.60

Ферохром

кг

24.10.12.75

Феромолибден

кг

24.10.12.90

Други феросплави, н.д.

кг

24.10.13.00

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

кг

24.10.14.10

Гранули и прахове от необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун или
стомана

кг

24.10.14.20

Отпадъци, отлети на блокове, от чугун или стомана (с изкл. на продукти,
чийто химичен състав отговаря на определението за необработени чугуни,
огледални „шпигел“ чугуни или феросплави)

кг

24.10.21.10

Плоски полуготови продукти от нелегирана стомана

кг

24.10.21.21

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби от нелегирана стомана

кг

24.10.21.22

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти (без
тези за безшевни тръби) от нелегирана стомана

кг

24.10.22.10

Плоски полуготови продукти (сляби) от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.22.21

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.22.22

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти (без
тези за безшевни тръби) от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.23.10

Плоски полуготови продукти от легирана стомана, различна от корозион
ноустойчивата

кг

24.10.23.21

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти за
производство на безшевни тръби от легирана стомана, различна от корози
онноустойчивата

кг

24.10.23.22

Блокове или други първични форми и линейни полуготови продукти (без тези
за безшевни тръби) от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.10.31.10

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от нелегирана
стомана, на рулони

кг

24.10.31.30

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от нелегирана
стомана, ненавити, с релефни мотиви или без релефни мотиви с дебелина
< 4,75 мм (без валцуваните върху четирите им страни или в затворен кали
бър, с широчина <= 1250 мм и с дебелина >= 4 мм)

кг
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24.10.31.50

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от нелегирана
стомана, ненавити, без релефни мотиви (без широки ленти); горещовалцу
вани плоски продукти с широчина >= 600 мм, допълнително обработени,
но неплакирани, нито покрити, от стомана

кг

24.10.32.10

Плосковалцувани продукти, само горещовалцувани върху четирите им страни
или в затворен калибър, с широчина > 150 мм, но < 600 мм и с дебелина
>= 4 мм, ненавити и без релефни мотиви, от нелегирана стомана

кг

24.10.32.30

Горещовалцувани плоски продукти (без широки ленти) с широчина < 600 мм
от нелегирана стомана, на рулони

кг

24.10.33.10

Горещовалцувани плоски продукти на рулони за повторно валцуване с ши
рочина >= 600 мм от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.33.20

Други горещовалцувани плоски продукти на рулони с широчина >= 600 мм,
от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.33.30

Ленти, получени чрез разрязване на горещовалцувани широки ленти, с ши
рочина >= 600 мм от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.33.40

Ленти, получени от квартодебели листове, с широчина >= 600 мм и широ
коивична стомана от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.34.10

Горещовалцувани плоски продукти на рулони за повторно валцуване с ши
рочина < 600 мм от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.34.20

Други горещовалцувани плоски продукти на рулони с широчина < 600 мм
от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.35.10

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от инструмен
тална или друга легирана стомана, различна от корозионноустойчивата (без
бързорежеща и силициева електротехническа стомана), на рулони

кг

24.10.35.20

Горещовалцувани или студеновалцувани плоски продукти от бързорежеща
стомана

кг

24.10.35.30

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от инструментал
на или от друга легирана стомана, различна от корозионноустойчивата (без
тези с органично покритие, с дебелина < 4,75 мм, бързорежеща и силициева
електротехническа стомана), ненавити

кг

24.10.35.40

Горещовалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от легирана
стомана, различна от корозионноустойчивата, с дебелина < 4,75 мм (без
инструментална, бързорежеща и силициева електротехническа стомана),
ненавити

кг

24.10.35.50

Горещовалцувани или студеновалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм
от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата (без поцинкована
и силициева електротехническа стомана)

кг

24.10.36.00

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм от друга легирана
стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана)

кг

24.10.41.10

Неплакирани студеновалцувани листове и ленти с широчина >= 600 мм
от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.10.41.30

Листове и само повърхностно обработени ленти с широчина >= 600 мм от
електротехническа (магнитна) стомана

кг

24.10.41.50

Листове и ленти с широчина >= 600 мм от изотропна електротехническа
(магнитна) стомана

кг

24.10.42.00

Студеновалцувани листове и широкоивична стомана с широчина >= 600 мм
от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.43.00

Студеновалцувани плоски продукти с широчина >= 600 мм от легирана
стомана, различна от корозионноустойчивата (без бързорежеща и силициева
електротехническа стомана)

кг

24.10.51.10

Покалаена ламарина, бяла ламарина и други листове и ленти, покрити или
плакирани, вкл. електролитно хромирани

кг

24.10.51.20

Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм от нелегирана стомана,
електролитно поцинковани

кг
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24.10.51.30

Листове и ленти с широчина >= 600 мм с горещо нанесено метално покритие

кг

24.10.51.40

Листове с широчина >= 600 мм с органично покритие

кг

24.10.51.50

Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм от нелегирана стомана,
плакирани

кг

24.10.52.10

Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм от легирана стомана,
различна от корозионноустойчивата, горещовалцувани или студеновалцува
ни, електролитно поцинковани (без силициева електротехническа стомана)

кг

24.10.52.30

Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм от легирана стомана,
различна от корозионноустойчивата, горещовалцувани или студеновалцува
ни, поцинковани по друг начин (без електролитно поцинкована и силициева
електротехническа стомана)

кг

24.10.53.10

Листове с широчина >= 600 мм от анизотропна силициева електротехни
ческа (магнитна) стомана

кг

24.10.53.30

Плосковалцувани продукти с широчина >= 600 мм от изотропна силициева
електротехническа (магнитна) стомана

кг

24.10.54.10

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 мм от анизотропна
силициева електротехническа (магнитна) стомана

кг

24.10.54.30

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 мм от изотропна
силициева електротехническа (магнитна) стомана

кг

24.10.55.00

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм от бързорежеща стомана

кг

24.10.61.10

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) с назъбвания, удебелявания, вдлъб
натини или релефи, получени по време на валцуването, от нелегирана стомана

кг

24.10.61.20

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от автоматна стомана

кг

24.10.61.30

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел), използван за арматура за бетон

кг

24.10.61.40

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел), използван за подсилване на гуми

кг

24.10.61.90

Друг валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана

кг

24.10.62.10

Горещовалцувани пръти, използвани за арматура за бетон

кг

24.10.62.30

Горещовалцувани пръти от автоматна стомана

кг

24.10.62.50

Ковани пръти от стомана и горещовалцувани пръти (с изкл. на кухи пръти
за сондажи) от нелегирана стомана (без автоматна)

кг

24.10.63.00

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.64.10

Горещовалцувани кръгли пръти от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.64.30

Горещовалцувани пръти (без кръгли) от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.64.50

Ковани пръти от корозионноустойчива стомана

кг

24.10.64.70

Други пръти от корозионноустойчива стомана, студеновалцувани или завър
шени чрез студена обработка и допълнително обработени, или горещовал
цувани и допълнително обработени (без ковани)

кг

24.10.65.10

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от бързорежеща стомана

кг

24.10.65.30

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от силикоманганова стомана под
формата на неправилно навити рулони

кг

24.10.65.50

Горещовалцуван валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от легирана спе
циална стомана за лагери

кг

24.10.65.70

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от стомана, различна от корози
онноустойчивата (без бързорежеща, силикоманганова и тази за лагери) под
формата на неправилно навити рулони

кг

24.10.66.10

Горещовалцувани пръти от бързорежеща стомана

кг

24.10.66.20

Горещовалцувани пръти от силикоманганова стомана

кг

24.10.66.30

Горещовалцувани пръти от легирана специална стомана за лагери

кг

24.10.66.40

Горещовалцувани пръти от инструментална стомана

кг
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24.10.66.50

Горещовалцувани пръти (с изкл. на кухи пръти за сондажи) от легирана
стомана (без корозионноустойчива, инструментална, силикоманганова, бър
зорежеща и тази за лагери)

кг

24.10.66.60

Пръти и плоски пръти (шини), завършени чрез студена обработка (например
чрез студено изтегляне), от легирана стомана, различна от корозионноус
тойчивата, с покритие или допълнително обработена

кг

24.10.67.00

Кухи пръти за сондажи

кг

24.10.71.10

U профили с височина >= 80 мм от нелегирана стомана

кг

24.10.71.20

I профили с височина >= 80 мм от нелегирана стомана

кг

24.10.71.30

H профили с височина >= 80 мм от нелегирана стомана

кг

24.10.71.40

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили с височина < 80 мм
от нелегирана стомана

кг

24.10.72.00

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионно
устойчива стомана

кг

24.10.73.00

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана
стомана

кг

24.10.74.10

Шпунтови профили от стомана

кг

24.10.74.20

Заварени или студеноформувани профили от стомана

кг

24.10.75.00

Елементи за релсов път от стомана

кг

24.20.11.10

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от корозионноус
тойчива стомана

кг

24.20.11.50

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана, различна
от корозионноустойчивата

кг

24.20.12.10

Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив
на нефт или газ, от корозионноустойчива стомана

кг

24.20.12.50

Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на
нефт или газ, от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.13.10

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение от корозионноустойчива стомана
(без използваните за нефто- или газопроводи и обсадни или други тръби и
сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ)

кг

24.20.13.30

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, студеновалцувани или студеноиз
теглени, прецизно обработени, от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.13.50

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, студеновалцувани или студе
ноизтеглени, от стомана, различна от корозионноустойчивата (без прецизно
обработени)

кг

24.20.13.70

Безшевни тръби с кръгло напречно сечение, завършени чрез гореща обра
ботка, от стомана, различна от корозионноустойчивата (без използваните
за нефто- или газопроводи и обсадни или други тръби и сондажни пръти,
използвани за добив на нефт или газ)

кг

24.20.14.00

Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили
от стомана

кг

24.20.21.10

Надлъжно заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен
диаметър > 406,4 мм от стомана

кг

24.20.21.50

Тръби, различни от надлъжно заварените, използвани за нефто- или газо
проводи, с външен диаметър > 406,4 мм от стомана

кг

24.20.22.00

Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен
диаметър > 406,4 мм от стомана

кг

24.20.23.00

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм
от стомана (без използваните за нефто- или газопроводи и обсадни или други
тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ)

кг

24.20.24.00

Тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с кръгло напреч
но сечение, с външен диаметър > 406,4 мм от стомана (без използваните
за нефто- или газопроводи и обсадни или други тръби и сондажни пръти,
използвани за добив на нефт или газ)

кг
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24.20.31.10

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър
<= 406,4 мм от корозионноустойчива стомана

кг

24.20.31.50

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър
<= 406,4 мм от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.32.10

Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с
външен диаметър <= 406,4 мм от корозионноустойчива стомана

кг

24.20.32.50

Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с вън
шен диаметър <= 406,4 мм от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.33.10

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър <= 406,4 мм
от корозионноустойчива стомана (без използваните за нефто- или газопро
води и обсадни или други тръби и сондажни пръти, използвани за добив
на нефт или газ)

кг

24.20.33.40

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, прецизно обработени, с външен
диаметър <= 406,4 мм от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.33.70

Тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър <= 406,4 мм, горещоили студеноформувани и заварени, подгънати или само с доближени ръбове,
от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

24.20.34.10

Тръби с некръгло напречно сечение, горещо- или студеноформувани и за
варени, от корозионноустойчива стомана

кг

24.20.34.30

Тръби с квадратно или правоъгълно напречно сечение, с дебелина <= 2 мм,
горещо- или студеноформувани и заварени, от стомана, различна от корози
онноустойчивата

кг

24.20.34.50

Тръби с квадратно или правоъгълно напречно сечение, с дебелина > 2 мм,
горещо- или студеноформувани и заварени, от стомана, различна от коро
зионноустойчивата

кг

24.20.34.70

Тръби с напречно сечение, различно от квадратното и правоъгълното, го
рещо- или студеноформувани и заварени, от стомана, различна от корози
онноустойчивата

кг

24.20.35.00

Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, от сто
мана (без заварените, използваните за нефто- или газопроводи и обсадни
или други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ)

кг

24.20.40.10

Фланци, неотлети, от стомана

кг

24.20.40.30

Резбовани фитинги за тръби, неотлети, от стомана

кг

24.20.40.50

Фитинги за тръби (без резбовани или челно заварени), неотлети, от стомана

кг

24.20.40.73

Челно заварени дъги и колена, неотлети, от стомана

кг

24.20.40.75

Челно заварени фитинги за тръби (без дъги и колена), неотлети, от стомана

кг

24.31.10.10

Пръти само получени или завършени чрез студена обработка (например
чрез студено изтегляне) от нелегирана автоматна стомана

кг

24.31.10.20

Пръти с квадратно или различно от правоъгълно напречно сечение само
получени или завършени чрез студена обработка (например чрез студено
изтегляне) от нелегирана стомана (без автоматна), съдържаща тегловно
< 0,25 % въглерод

кг

24.31.10.30

Плоски пръти (шини) с правоъгълно напречно сечение (без квадратно) само
получени или завършени чрез студена обработка (например чрез студено
изтегляне) от нелегирана стомана (без автоматна), съдържаща тегловно
< 0,25 % въглерод

кг

24.31.10.40

Пръти, получени или завършени чрез студена обработка или получени чрез
горещоформувани допълнително обработени (без горещовалцувани или го
рещоизтеглени, само плакирани и ковани изделия), от нелегирана стомана

кг

24.31.10.50

Пръти и плоски пръти (шини) само получени или завършени чрез студена
обработка (например чрез студено изтегляне) от нелегирана стомана, раз
лична от автоматната, съдържаща тегловно >= 0,25 % въглерод

кг

24.31.10.60

Профили (с изкл. на профилирани листове) само получени или завършени
чрез студена обработка (например чрез студено изтегляне) от нелегирана
стомана

кг
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24.31.20.10

Пръти само получени или завършени чрез студена обработка, дори допъл
нително обработени или получени чрез гореща обработка и допълнително
обработени (с изкл. на ковани), от бързорежеща стомана; пръти само полу
чени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени
или получени чрез гореща обработка и допълнително обработени (с изкл.
на горещовалцувани или изтеглени, само плакирани), от силикоманганова
стомана

кг

24.31.20.20

Пръти само получени или завършени чрез студена обработка, съдържащи
тегловно >= 0,9 %, но < 1,15 % въглерод и >= 0,5 %, но < 2 % хром и евен
туално <= 0,5 % молибден (без полуготови и плосковалцувани продукти;
горещовалцуван валцдрат)

кг

24.31.20.30

Пръти и плоски пръти (шини) само получени или завършени чрез студена
обработка или студеноформувани (например чрез студено изтегляне) от
легирана инструментална стомана (без полуготови и плосковалцувани про
дукти; горещовалцуван валцдрат)

кг

24.31.20.40

Пръти и плоски пръти (шини) само получени или завършени чрез студена
обработка или студеноформувани (например чрез студено изтегляне) от ле
гирана стомана (без корозионноустойчива, бързорежеща, силикоманганова,
инструментална и тази за лагери)

кг

24.31.20.50

Профили, завършени чрез студена обработка или студеноформувани (на
пример чрез студено изтегляне), от легирана стомана, различна от корози
онноустойчивата

кг

24.31.30.00

Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана

кг

24.32.10.11

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм от нелегирана стомана,
съдържаща тегловно < 0,25 % въглерод

кг

24.32.10.12

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм от нелегирана стомана,
съдържаща тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод

кг

24.32.10.14

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм от нелегирана стомана,
съдържаща тегловно >= 0,6 % въглерод

кг

24.32.10.16

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм от легирана стомана,
различна от корозионноустойчивата и електротехническата (магнитна)

кг

24.32.10.18

Студеновалцувани тесни ленти (без изолираните електрически ленти и въл
нообразни ленти с един назъбен или скосен ръб) с широчина < 600 мм от
корозионноустойчива стомана

кг

24.32.10.22

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 мм от нелегирана и
легирана стомана, различна от корозионноустойчивата и електротехниче
ската (магнитна)

кг

24.32.10.25

Студеновалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм от електротех
ническа (магнитна) стомана, съдържаща тегловно < 0,25 % въглерод, не
плакирани, нито покрити

кг

24.32.10.28

Студеновалцувани разрязани ленти с широчина < 600 мм от корозионно
устойчива стомана

кг

24.32.10.30

Плоски продукти с широчина < 600 мм горещо- или студеновалцувани,
електролитно поцинковани, от легирана стомана, различна от корозионно
устойчивата (без бързорежеща и силициева електротехническа)

кг

24.32.10.40

Плоски продукти с широчина < 600 мм горещо- или студеновалцувани,
поцинковани по друг начин, различен от електролитния, от легирана сто
мана, различна от корозионноустойчивата (без бързорежеща и силициева
електротехническа)

кг

24.32.10.50

Плоски продукти с широчина < 600 мм, горещо- или студеновалцувани и
допълнително обработени (без поцинковани), от легирана стомана, различна
от корозионноустойчивата (без бързорежеща и силициева електротехническа)

кг

24.32.20.10

Студеновалцувани тесни ленти (без изолирани електрически ленти) с ши
рочина < 600 мм, плакирани, от нелегирана стомана

кг

24.32.20.20

Листове и ленти с горещо нанесено или електролитно метално покритие, с
широчина < 600 мм от стомана

кг
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24.32.20.30

Листове с органично покритие с широчина < 600 мм от стомана

кг

24.32.20.40

Студеновалцувани разрязани ленти с горещо нанесено метално покритие с
широчина < 600 мм от нелегирана стомана

кг

24.32.20.50

Студеновалцувани разрязани ленти с електролитно метално покритие с
широчина < 600 мм от нелегирана стомана

кг

24.32.20.60

Студеновалцувани разрязани ленти с органично покритие с широчина
< 600 мм от нелегирана стомана

кг

24.33.11.10

Студеноформувани профили, получени от плосковалцувани продукти, от
нелегирана стомана, без покритие

кг

24.33.11.30

Студеноформувани профили, получени от плосковалцувани продукти, от
нелегирана поцинкована стомана

кг

24.33.11.50

Други профили (без получените от плосковалцувани продукти), студенофор
мувани или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени,
или ковани, или горещоформувани и допълнително обработени, от нелеги
рана стомана

кг

24.33.12.00

Студеноформувани профили, получени от плосковалцувани продукти, от
корозионноустойчива стомана

кг

24.33.20.00

Студеноформувана рифелна ламарина от нелегирана стомана

кг

24.33.30.00

Многослойни плоскости, състоящи се от две стени от рифелна ламарина и
от изолираща сърцевина

кг

24.34.11.30

Тел от нелегирана стомана, съдържаща тегловно < 0,25 % въглерод, вкл.
вълнообразен тел (с изкл. на бодлива тел, въжета и кабели, без електричес
ка изолация)

кг

24.34.11.50

Тел от нелегирана стомана, съдържаща тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 %
въглерод, вкл. вълнообразен тел (с изкл. на бодлива тел, въжета и кабели,
без електрическа изолация)

кг

24.34.11.70

Тел от нелегирана стомана, съдържаща тегловно >= 0,6 % въглерод, вкл.
вълнообразен тел (с изкл. на бодлива тел, въжета и кабели, без електриче
ска изолация)

кг

24.34.12.00

Тел от корозионноустойчива стомана

кг

24.34.13.00

Тел от легирана стомана (без корозионноустойчивата)

кг

24.41.10.30

Сребро (вкл. с покритие от злато или платина), недеформирано (необрабо
тено) или под формата на прах

кг

24.41.10.50

Сребро (вкл. с покритие от злато или платина) под формата на полуготов
продукт

кг

24.41.20.30

Злато (вкл. с покритие от платина), недеформирано (необработено) или под
формата на прах

кг

24.41.20.50

Злато (вкл. с платинено покритие) под формата на полуготов продукт

кг

24.41.20.70

Монетно злато

кг

24.41.30.30

Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений недеформирани (не
обработени) или под формата на прах

кг

24.41.30.50

Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений под формата на полу
готови продукти

кг

24.41.30.70

Катализатори от платина под формата на мрежи или решетки

кг

24.41.40.00

Неблагородни метали или сребро със златно покритие, недеформирани (не
обработени) или под формата на полуготови продукти

кг

24.41.50.30

Неблагородни метали със сребърно покритие, недеформирани (необработени)
или под формата на полуготови продукти

кг

24.41.50.50

Неблагородни метали, сребро или злато с платинено покритие, недеформи
рани (необработени) или под формата на полуготови продукти

кг

24.42.11.30

Алуминий, нелегиран, недеформиран (необработен)

кг

24.42.11.54

Алуминиеви сплави, недеформирани (необработени), без прахове и люспи
от алуминий

кг
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24.42.12.00

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

кг

24.42.21.00

Прахове и люспи от алуминий

кг

24.42.22.30

Пръти и профили от нелегиран алуминий

кг

24.42.22.50

Пръти и профили от алуминиеви сплави

кг

24.42.23.30

Тел от нелегиран алуминий

кг

24.42.23.50

Тел от алуминиеви сплави

кг

24.42.24.30

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм от нелегиран алуминий

кг

24.42.24.50

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм от алуминиеви сплави

кг

24.42.25.00

Фолио с дебелина (без подложката) <= 0,2 мм от алуминий

кг

24.42.26.30

Тръби от нелегиран алуминий

кг

24.42.26.50

Тръби от алуминиеви сплави

кг

24.42.26.70

Фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи) от алуминий

кг

24.43.11.30

Олово, рафинирано, недеформирано (необработено)

кг

24.43.11.50

Олово, съдържащо антимон, недеформирано (необработено)

кг

24.43.11.90

Олово, друго, недеформирано (необработено)

кг

24.43.12.30

Цинк, нелегиран, недеформиран (необработен)

кг

24.43.12.50

Цинкови сплави, недеформирани (необработени)

кг

24.43.13.30

Калай, нелегиран, недеформиран (необработен)

кг

24.43.13.50

Калаени сплави, недеформирани (необработени)

кг

24.43.21.00

Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово

кг

24.43.22.00

Пудра, прахове и люспи, от цинк

кг

24.43.23.00

Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк

кг

24.43.24.00

Пръти, профили и тел, от калай

кг

24.44.11.00

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

кг

24.44.12.00

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

кг

24.44.13.30

Мед, рафинирана, нелегирана, недеформирана (необработена)

кг

24.44.13.70

Медни сплави, недеформирани (необработени); матерни медни сплави

кг

24.44.21.00

Прахове и люспи от мед

кг

24.44.22.00

Пръти и профили от мед

кг

24.44.23.30

Тел от рафинирана мед или медни сплави, чийто най-голям размер на на
пречното сечение е > 6 мм

кг

24.44.23.50

Тел от рафинирана мед, чийто най-голям размер на напречното сечение е
> 0,5 мм, но <= 6 мм

кг

24.44.23.70

Тел от рафинирана мед, чийто най-голям размер на напречното сечение
<= 0,5 мм

кг

24.44.24.00

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм от мед

кг

24.44.25.00

Фолио с дебелина (без подложката) <= 0,15 мм от мед

кг

24.44.26.30

Тръби от мед

кг

24.44.26.50

Фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи) от мед

кг

24.45.11.00

Недеформиран никел

кг

24.45.12.00

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на
никеловата металургия

кг

24.45.21.00

Прахове и люспи от никел

кг

24.45.22.00

Пръти, профили и тел, от никел

кг

24.45.23.00

Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел

кг

24.45.24.00

Тръби и фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи) от никел

кг
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24.45.30.13

Волфрам и изделия от волфрам (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.17

Молибден и изделия от молибден (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.23

Тантал и изделия от тантал (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.25

Магнезий и изделия от магнезий (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.27

Кобалтов камък и други междинни металургични продукти; кобалт и изделия
от кобалт (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.30

Бисмут и изделия от бисмут; кадмий и изделия от кадмий (с изкл. на от
падъци и скрап)

кг

24.45.30.43

Титан и изделия от титан (с изкл. на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.47

Цирконий и изделия от цирконий; антимон и изделия от антимон (с изкл.
на отпадъци и скрап)

кг

24.45.30.55

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий,
(колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, вкл. отпадъци
и скрап (с изкл. на отпадъци и скрап от берилий и талий)

кг

24.45.30.57

Манган и изделия от манган; металокерамика и изделия от металокерамика
(вкл. отпадъци и скрап)

кг

24.51.11.10

Части за сухопътни превозни средства (без релсови), за бутални двигатели
и други машини и оборудване (отливки от ковък чугун)

кг

24.51.11.90

Части за друга употреба (отливки от ковък чугун)

кг

24.51.12.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (отливки от
сферографитен чугун)

кг

24.51.12.20

Части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии (опори) без вградени
лагери и лагерни черупки (отливки от сферографитен чугун)

кг

24.51.12.40

Други части за бутални двигатели и механизми (отливки от сферографитен
чугун)

кг

24.51.12.50

Части за други машини и оборудване (отливки от сферографитен чугун)

кг

24.51.12.90

Части за локомотиви и вагони (отливки от сферографитен чугун), без части
за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии и двигатели

кг

24.51.13.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (отливки от
сив чугун)

кг

24.51.13.20

Части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии (опори) без вградени
лагери и лагерни черупки (отливки от сив чугун)

кг

24.51.13.40

Други части за бутални двигатели и механизми (отливки от сив чугун)

кг

24.51.13.50

Части за други машини и оборудване (отливки от сив чугун)

кг

24.51.13.90

Части за локомотиви и вагони (отливки от сив чугун), без части за трансми
сионни валове, колена, лагерни кутии и двигатели

кг

24.51.20.00

Тръби и кухи профили от чугун

кг

24.51.30.30

Фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи), отлети от нековък чугун

кг

24.51.30.50

Фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи), отлети от ковък чугун

кг

24.52.10.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (стоманени
отливки)

кг

24.52.10.30

Части за лагерни кутии (опори) без вградени лагери и лагерни черупки
(стоманени отливки)

кг

24.52.10.40

Други части за бутални двигатели и механизми (стоманени отливки)

кг

24.52.10.50

Части за други машини и оборудване (стоманени отливки)

кг

24.52.10.90

Части за друга употреба, вкл. за локомотиви и вагони (стоманени отливки)

кг

24.52.30.00

Фитинги за тръби (свръзки, колена, муфи), отлети от стомана

кг

24.53.10.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (отливки от
леки цветни метали)

кг

24.53.10.20

Части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии (опори) без вградени
лагери и лагерни черупки (отливки от леки цветни метали)

кг
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24.53.10.40

Други части за бутални двигатели и механизми (отливки от леки цветни
метали)

кг

24.53.10.50

Части за други машини и оборудване (отливки от леки цветни метали)

кг

24.53.10.90

Части за друга употреба (отливки от леки цветни метали)

кг

24.54.10.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (отливки от
цветни метали, различни от леките)

кг

24.54.10.20

Части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии (опори) без вградени
лагери и лагерни черупки (отливки от цветни метали, различни от леките)

кг

24.54.10.40

Други части за бутални двигатели и механизми (отливки от цветни метали,
различни от леките)

кг

24.54.10.50

Части за други машини и оборудване (отливки от цветни метали, различни
от леките)

кг

24.54.10.90

Части за друга употреба (отливки от цветни метали, различни от леките)

кг

25.11.10.30

Сглобяеми постройки от стомана, произведени в завършен вид или под
формата на елементи за сглобяване на място (къщи, бутки, лавки, рабо
тилници, административни сгради, магазини, складове, халета, гаражи или
подобни постройки)

т

25.11.10.50

Сглобяеми постройки от алуминий, произведени в завършен вид или под
формата на елементи за сглобяване на място (къщи, бутки, лавки, рабо
тилници, административни сгради, магазини, складове, халета, гаражи или
подобни постройки)

т

25.11.21.00

Мостове, секции и елементи за мостове от стомана

кг

25.11.22.00

Кули и стълбове от стомана

кг

25.11.23.10

Конструкции, подпорни или крепежни, за скеле, кофраж или укрепване и
части за тях от стомана

кг

25.11.23.50

Конструкции, профили и други елементи, изработени само или главно от
ламарина, с оглед тяхното използване в конструкцията

кг

25.11.23.55

Конструкции и части от конструкции от чугун или стомана (без мостове,
секции и елементи за мостове, кули и стълбове, врати, прозорци и техните
каси и прагове за врати; конструкции, подпорни или крепежни, за скеле, за
кофраж или за укрепване; конструкции и части за конструкции, изработени
само или главно от ламарина); баражни стени, подвижни прегради, шлюзо
ви врати, плаващи площадки, неподвижни докове и други морски и речни
конструкции от чугун или стомана

кг

25.11.23.70

Конструкции и части от конструкции (без сглобяеми постройки, врати, про
зорци и техните каси и прагове) от алуминий

кг

25.12.10.30

Врати, прозорци и техните каси и прагове от стомана

бр.

25.12.10.50

Врати, прозорци и техните каси и прагове от алуминий

бр.

25.21.11.00

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и части за хил. лв
тях от чугун или стомана

25.21.12.00

Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с
ниско налягане

25.21.13.00

Части за котли за централно отопление (за производство на гореща вода и хил. лв
пара с ниско налягане)

25.29.11.10

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за газообразни вещества (с изкл.
на сгъстените или втечнени газове) с вместимост > 300 л без механични
или термични устройства от чугун или стомана

кг

25.29.11.20

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за течности с вътрешна об
лицовка или с топлоизолация, с вместимост > 300 л без механични или
термични устройства от чугун или стомана

кг

25.29.11.30

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за течности, различни от тези
с вътрешна облицовка или с топлоизолация, с вместимост > 300 л без ме
ханични или термични устройства от чугун или стомана

кг

бр.
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25.29.11.50

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за твърди вещества с обем
> 300 л без механични или термични устройства от чугун или стомана

кг

25.29.11.70

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изкл.
на сгъстените или втечнени газове) с вместимост > 300 л без механични
или термични устройства от алуминий

кг

25.29.12.00

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий

кг

25.30.11.10

Водотръбни котли (без котли за централно отопление за производство на
гореща вода и пара с ниско налягане)

бр.

25.30.11.50

Парни котли (парогенератори, водогрейни и комбинирани котли) за произ
водство на пара с високо и/или ниско налягане за промишлени нужди, с
възможност за използване в топлофикация

бр.

25.30.11.70

Водогрейни котли с паропрегреватели за производство на пара с високо на
лягане за промишлени нужди; с възможност за подаване на пара и гореща
вода на топлофикация

бр.

25.30.12.30

Спомагателни устройства за парни котли, водогрейни котли с паропрегре
ватели и котли за централно отопление

кг

25.30.12.50

Кондензатори за парни машини

25.30.13.30

Части за парни котли и водогрейни котли с паропрегреватели

хил. лв

25.30.13.50

Части за кондензатори за парни машини, за спомагателни устройства за
парни котли и за водогрейни котли с паропрегреватели

хил. лв

25.30.21.00

Ядрени реактори

25.30.22.00

Части за ядрени реактори

25.40.12.30

Револвери и пистолети (различни от картечни пистолети, сигналноогне
стрелни, халосни, зашеметяващи, въздушни, газови, имитационни оръжия и
оръжия, които се зареждат през дулото), различни от тези за военна употреба

бр.

25.40.12.50

Гладкоцевни пушки и винтовки (нарезни пушки), вкл. в комбинация, карабини
и огнестрелни оръжия, които се зареждат през дуло, специални ловджийски
и спортни пушки, различни от тези за военна употреба

бр.

25.40.12.70

Огнестрелни оръжия, които действат чрез изстрелване на експлодиращ заряд,
н.д., различни от тези за военна употреба

бр.

25.40.12.90

Други оръжия (пушки, карабини и пистолети с пружина, със сгъстен въздух
или газ, палки), различни от тези за военна употреба

бр.

25.40.13.00

Патрони, муниции и снаряди и части за тях, вкл. сачми, ловни куршуми и
набивки за патрони, различни от тези за военна употреба

кг

25.40.14.00

Части и принадлежности за револвери, пистолети, пушки, карабини и други
огнестрелни оръжия (без бойните и тежките огнестрелни оръжия)

хил. лв

25.50.11.34

Части за трансмисионни валове и колена, за машини, апарати, електрически хил. лв
съоръжения, превозни средства, без плавателни съдове; други инструменти
и апарати (изковки от стомана с отворена матрица)

25.50.11.37

Части за машини и оборудване (без за бутални и турбореактивни двигатели, хил. лв
газови турбини, подемно-транспортни и строителни машини) (изковки от
цветни метали с отворена матрица)

25.50.11.51

Части за трактори, автомобили, мотоциклети, велосипеди и други сухопътни хил. лв
превозни средства (пресуване на стомана в студено състояние)

25.50.11.52

Части за трансмисионни валове и колена (пресуване на стомана в студено
състояние)

25.50.11.53

Части за бутални двигатели и механизми (пресуване на стомана в студено хил. лв
състояние)

25.50.11.54

Части за други машини и оборудване, без тези за бутални двигатели (пре хил. лв
суване на стомана в студено състояние)

25.50.11.56

Части за електрически машини и за апарати за записване или възпроизвеж хил. лв
дане на звук, телевизионен образ и звук (пресуване на стомана в студено
състояние)

кг

кг
хил. лв

хил. лв
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25.50.11.57

Стоманени изделия и части за превозни средства (без плавателни съдове) хил. лв
и неподвижни съоръжения за релсов път (пресуване на стомана в студено
състояние)

25.50.11.58

Части за машини и апарати, електрически съоръжения, превозни средства хил. лв
(без плавателни съдове); други инструменти и апарати (пресуване на стомана
в студено състояние)

25.50.12.10

Части за трактори, автомобили и мотоциклети (изковки от стомана със
затворена матрица)

25.50.12.20

Части за трансмисионни валове, колена, лагерни кутии (опори) без вградени хил. лв
лагери и лагерни черупки (изковки от стомана със затворена матрица)

25.50.12.30

Части за бутални двигатели и механизми (изковки от стомана със затворена хил. лв
матрица)

25.50.12.40

Части за машини за селското и горското стопанство (изковки от стомана хил. лв
със затворена матрица)

25.50.12.50

Части за подемно-транспортно оборудване (изковки от стомана със затво хил. лв
рена матрица)

25.50.12.60

Части за машини за добива и строителството (изковки от стомана със за хил. лв
творена матрица)

25.50.12.70

Части за други машини и оборудване (изковки от стомана със затворена хил. лв
матрица)

25.50.12.80

Стоманени изделия и части за релсови превозни средства или въздухопла хил. лв
вателни средства; електрически съоръжения; други инструменти и апарати
(изковки от стомана със затворена матрица)

25.50.12.90

Части за машини и апарати, електрически съоръжения, превозни средства, хил. лв
без плавателни съдове; други инструменти и апарати (изковки от цветни
метали със затворена матрица)

25.50.13.10

Части за сухопътни превозни средства, различни от релсовите (обработени хил. лв
стоманени листове)

25.50.13.20

Части за бутални двигатели и механизми (обработени стоманени листове)

хил. лв

25.50.13.30

Части за други машини и оборудване (обработени стоманени листове)

хил. лв

25.50.13.40

Части за електрически машини и апарати за записване или възпроизвеждане хил. лв
на звук, телевизионен образ и звук (обработени стоманени листове)

25.50.13.50

Стоманени изделия и части за мебели; релсови превозни средства или въз хил. лв
духоплавателни средства и неподвижни съоръжения за релсов път; други
инструменти и апарати (обработени стоманени листове)

25.50.13.70

Домакински изделия и части за машини, апарати, електрически съоръжения, хил. лв
мебели и превозни средства, без плавателни съдове (обработени листове от
цветни метали)

25.50.20.20

Продукти от стомана на праховата металургия

25.50.20.80

Части за машини и апарати, електрически съоръжения, превозни средства, хил. лв
без плавателни съдове; други инструменти и апарати (продукти от цветни
метали на праховата металургия)

25.61.11.30

Нанасяне на покритие чрез потапяне в разтопени метали (цинк, калай)

хил. лв

25.61.11.50

Нанасяне на метално покритие чрез термично пръскане

хил. лв

25.61.11.70

Нанасяне на покритие с цинк (поцинковане) чрез електролиза и химична
обработка

хил. лв

25.61.11.90

Нанасяне на покритие с метали, различни от цинк (например никел, мед, хил. лв
хром, благородни и други метали), чрез електролиза и химична обработка

25.61.12.30

Нанасяне на пластмасово покритие върху метал

25.61.12.50

Нанасяне на неметално покритие върху метал, различно от пластмасовото хил. лв
(емайлиране, фосфатиране)

25.61.21.00

Термично обработване на метал, без нанасяне на метално или пластмасово хил. лв
покритие

хил. лв

хил. лв

хил. лв
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25.61.22.30

Нанасяне на бои и лакове върху метал

хил. лв

25.61.22.50

Анодиране на метал

хил. лв

25.61.22.70

Нанасяне на покрития върху метал във вакуум (CVD/PVD)

хил. лв

25.61.22.90

Друг вид повърхностно обработване на метал (без анодиране, нанасяне на хил. лв
бои и лакове и покрития върху метал във вакуум (CVD/PVD)

25.62.10.01

Струговани метални части за арматурни изделия

хил. лв

25.62.10.03

Струговани метални части за двигатели, машини и оборудване

хил. лв

25.62.10.05

Струговани метални части за сухопътни превозни средства, различни от хил. лв
релсовите

25.62.10.07

Струговани метални части за въздухоплавателни и космически средства

25.62.10.09

Струговани метални части за електрически машини и апарати за записване хил. лв
или възпроизвеждане на звук, телевизионен образ и звук

25.62.10.11

Струговани метални части за оптични, фотографски, измервателни или
прецизни уреди и апарати

25.62.10.13

Струговани метални части за локомотиви, мотриси и вагони; контейнери и хил. лв
неподвижни съоръжения за релсов път

25.62.20.00

Метални части, механично обработени по начин, различен от струговането

хил. лв

25.71.11.20

Ножове за хранене (без тези за риба и масло) с дръжка и неподвижно острие,
от неблагородни метали

бр.

25.71.11.45

Ножове с неподвижно острие (без ножове за хранене, за риба и масло, ножове
и режещи остриета за машини или за механични уреди) от неблагородни
метали

бр.

25.71.11.60

Сгъваеми ножове

бр.

25.71.11.75

Остриета и дръжки от неблагородни метали

бр.

25.71.11.90

Ножици с двойни рамене и техните остриета (без градинарски ножици и
подобни за работа с две или една ръка – например ножици за жив плет, за
разфасоване на птици, специални за обрязване на копита, предназначени
за налбанти)

бр.

25.71.12.30

Бръсначи, самобръсначки и техните части (без ножчета)

25.71.12.80

Ножчета за самобръсначки (вкл. заготовки на ленти)

25.71.13.30

Ножове за разрязване на хартия, отваряне на писма, шабери, острилки и
техните остриета

25.71.13.50

Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (вкл. хил. лв
пили за нокти)

25.71.13.70

Други ножарски изделия (машинки за стригане, остриета за разцепване,
сатъри, брадвички)

бр.

25.71.14.30

Прибори за хранене от корозионноустойчива стомана или от неблагородни
метали (лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти,
специални ножове за риба или масло, щипки за захар и подобни)

бр.

25.71.14.80

Прибори за хранене от метал с покритие от сребро, злато или платина (лъ
жици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, специални
ножове за риба или масло, щипки за захар и подобни)

бр.

25.71.15.00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях

кг

25.72.11.30

Катинари от неблагородни метали

бр.

25.72.11.50

Брави за автомобили от неблагородни метали

бр.

25.72.11.70

Брави за мебели от неблагородни метали

бр.

25.72.12.30

Цилиндрични брави за врати на сгради от неблагородни метали

бр.

25.72.12.50

Брави (без цилиндричните) от неблагородни метали за врати на сгради

бр.

25.72.12.70

Брави и резета от неблагородни метали, без тези за врати на сгради

бр.

25.72.13.30

Ключалки и ключалки с обков, имащи брави, от неблагородни метали (без
закопчалките за ръчни чанти, пътни чанти, куфарчета и други кожени изделия)

кг

хил. лв

хил. лв

хил. лв
бр.
хил. лв
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25.72.13.50

Отделно представени ключове, шперцове и специални ключове за затваряне
на железопътни вагони (вкл. заготовките) от неблагородни метали

кг

25.72.13.70

Части за катинари, брави, резета и ключалки от неблагородни метали

25.72.14.10

Панти от всякакъв вид (вкл. панти за врати и прозорци) от неблагородни
метали

кг

25.72.14.20

Ролки с приспособление за монтиране от неблагородни метали

кг

25.72.14.30

Гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили (без панти, ролки, брави
и ключове) от неблагородни метали

кг

25.72.14.40

Гарнитури, обков и подобни изделия за сгради (без панти, ролки, брави,
ключове и шпионки с оптически устройства) от неблагородни метали

кг

25.72.14.50

Гарнитури, обков и подобни изделия за мебели (без панти и ролки) от не
благородни метали

кг

25.72.14.60

Гарнитури, обков и подобни изделия, различни от тези за сгради, мебели
или автомобили (без панти и ролки), от неблагородни метали

кг

25.72.14.70

Приспособления за автоматично затваряне на врати от неблагородни метали

кг

25.72.14.80

Закачалки за стена от неблагородни метали

кг

25.73.10.10

Белове (лизгари) и лопати за ръчна работа

кг

25.73.10.30

Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гребла за ръчна работа

кг

25.73.10.40

Брадви, косери и други подобни инструменти за сечене или разцепване за
ръчна работа (без пикелите за алпинизъм)

кг

25.73.10.50

Градинарски ножици за работа с една ръка, вкл. ножиците за разфасоване
на птици (без косерите и ножиците с двойни рамене)

кг

25.73.10.55

Вили и други инструменти – земеделски, градинарски или за дърводобив, за
ръчна работа (без сгъваемите ножове)

кг

25.73.10.60

Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти за работа
с две ръце

кг

25.73.20.10

Триони за ръчна работа (без тези с вграден двигател)

кг

25.73.20.20

Ленти за лентови триони

кг

25.73.20.30

Дискове за циркуляри с работна част от стомана (вкл. за отрезни фрези)

кг

25.73.20.50

Дискове за циркуляри (вкл. части за тях и отрезни фрези) от неблагородни
метали с работна част от материали, различни от стоманата

кг

25.73.20.93

Ножовки за право рязане за обработка на метали

кг

25.73.20.97

Дърворезни вериги и листове за триони от неблагородни метали (без ленти
за лентови триони; дискове за циркуляри; ножовки за право рязане; триони
за музикални инструменти)

кг

25.73.30.13

Пили, рашпили и подобни инструменти за ръчна работа (без пили и замби
за обработващи машини)

кг

25.73.30.16

Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти (без
медицинските инструменти) за ръчна работа

кг

25.73.30.23

Ножици за метал и подобни инструменти за ръчна работа

кг

25.73.30.25

Тръборезачки, болторезачки, замби, клещи за пробиване и подобни инстру
менти за ръчна работа

кг

25.73.30.33

Гаечни ключове за ръчна работа (вкл. динамометрични ключове) без въз
можност за регулиране на размера (без метчиците)

кг

25.73.30.35

Гаечни ключове за ръчна работа (вкл. динамометрични ключове) с възмож
ност за регулиране на размера (без метчиците)

кг

25.73.30.37

Гаечни ключове за ръчна работа, сменяеми, глухи, дори с дръжка

кг

25.73.30.53

Инструменти за пробиване и нарязване на вътрешни и външни резби за
ръчна работа (без пневматични инструменти, инструменти с вграден елек
трически или неелектрически двигател; приспособления за закрепване на
обработваните детайли и сменяеми инструменти)

кг

хил. лв
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25.73.30.55

Чукове и каменарски чукове с работна част от метал за ръчна работа

кг

25.73.30.57

Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво за
ръчна работа

кг

25.73.30.63

Отвертки за ръчна работа

кг

25.73.30.65

Домакински инструменти за ръчна работа (например орехотрошачки, рен
дета, преси, отварачки, тирбушони и подобни)

кг

25.73.30.73

Инструменти и сечива за зидари, леяри, бетонджии, гипсаджии и бояджии
за ръчна работа

кг

25.73.30.77

Инструменти (пистолети) за занитване, закрепване на болтове, дюбели и
други, функциониращи с помощта на детониращ патрон и други инструмен
ти (вкл. диаманти за рязане на стъкло; ножици за обрязване на копита), за
ръчна работа

кг

25.73.30.83

Ръчни поялни лампи и подобни (без газови)

кг

25.73.30.85

Менгемета, стяги и подобни

кг

25.73.30.87

Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане,
монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал

кг

25.73.40.14

Сменяеми инструменти за нарязване на вътрешни резби за обработка на
метали

кг

25.73.40.16

Сменяеми инструменти за нарязване на външни резби за обработка на метали

кг

25.73.40.19

Сменяеми инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби за
обработка на материали, различни от металите

кг

25.73.40.23

Сменяеми инструменти за пробиване с работна част от диаманти или от
агломерирани диаманти (без сменяеми инструменти за пробиване на почвата,
на камъни или за сондиране и за нарязване на резби)

кг

25.73.40.25

Сменяеми зидарски бургии с работна част от материали, различни от диа
манти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.27

Сменяеми инструменти за пробиване на метали с работна част от метало
керамика (без сменяеми инструменти за нарязване на резби)

кг

25.73.40.31

Сменяеми инструменти за пробиване на метали с работна част от бързоре
жеща стомана (без сменяеми инструменти за нарязване на резби)

кг

25.73.40.33

Сменяеми инструменти за пробиване на метали с работна част от материали,
различни от диаманти или агломерирани диаманти, от металокерамика или
от бързорежеща стомана (без сменяеми инструменти за нарязване на резби)

кг

25.73.40.35

Сменяеми инструменти за пробиване на материали, различни от металите, с
работна част от материали, различни от диаманти или агломерирани диаманти

кг

25.73.40.37

Сменяеми инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне с
работна част от диаманти или агломерирани диаманти

кг

25.73.40.44

Сменяеми инструменти за разстъргване и райбероване на метали с работна
част от материали, различни от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.45

Сменяеми инструменти за разстъргване, райбероване или протегляне на
материали, различни от металите, с работна част от материали, различни
от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.48

Сменяеми инструменти за протегляне на метали (протяжки) с работна част
от материали, различни от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.50

Сменяеми инструменти за фрезоване на метали с работна част от метало
керамика

кг

25.73.40.61

Сменяеми инструменти за опашни фрези за обработка на метали с работна
част от материали, различни от металокерамиката

кг

25.73.40.66

Сменяеми инструменти за фрезоване на метали с работна част от материали,
различни от металокерамиката (без тези за опашни фрези)

кг

25.73.40.69

Сменяеми инструменти за фрезоване на материали, различни от металите

кг

25.73.40.71

Сменяеми инструменти за струговане на метали с работна част от метало
керамика

кг
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25.73.40.74

Сменяеми инструменти за струговане на метали с работна част от материали,
различни от металокерамиката

кг

25.73.40.79

Сменяеми инструменти за струговане на материали, различни от металите

кг

25.73.40.81

Други сменяеми инструменти с работна част от диаманти или агломерирани
диаманти

кг

25.73.40.83

Отвертки наставки с работна част от материали, различни от диаманти или
от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.85

Сменяеми инструменти за нарязване на зъбни колела с работна част от
материали, различни от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.40.87

Други сменяеми инструменти с работна част от металокерамика

кг

25.73.40.89

Други сменяеми инструменти с работна част от материали, различни от
диаманти или от агломерирани диаманти, или от металокерамиката

кг

25.73.50.13

Формовъчни каси за леярството, плочи за дъната на леярските форми, мо
дели за леярски форми, различни от тези от дървен материал

кг

25.73.50.15

Модели за леярски форми от дървен материал

бр.

25.73.50.20

Леярски форми за леене под налягане или формуване чрез пресоване за
метали или метални карбиди (без кокили)

бр.

25.73.50.30

Леярски форми за метали или метални карбиди (без тези за леене под на
лягане или формуване чрез пресоване)

бр.

25.73.50.50

Леярски форми за стъкло

бр.

25.73.50.60

Леярски форми за минерални материали

бр.

25.73.50.70

Леярски форми за леене под налягане или формуване чрез пресоване за
каучук или пластмаса

бр.

25.73.50.80

Леярски форми за каучук или пластмаса (без тези за леене под налягане
или формуване чрез пресоване)

бр.

25.73.60.13

Сменяеми инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за сонди
ране с работна част от металокерамика (без части за тях)

кг

25.73.60.18

Сменяеми инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за сондира
не, вкл. частите, с работна част от материали, различни от металокерамика

кг

25.73.60.23

Сменяеми дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали с работна част
от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.60.24

Сменяеми дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали с работна част
от материали, различни от диаманти или от агломерирани диаманти

кг

25.73.60.33

Сменяеми инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за
щанцоване за обработка на метали

кг

25.73.60.39

Сменяеми инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за
щанцоване за обработка на материали, различни от металите

кг

25.73.60.43

Ножове и режещи остриета от неблагородни метали за машини или меха
нични уреди за обработка на метали

кг

25.73.60.45

Ножове и режещи остриета от неблагородни метали за машини или меха
нични уреди за обработка на дърво

кг

25.73.60.50

Ножове и режещи остриета от неблагородни метали за домакински уреди
или за машини за хранителната промишленост

кг

25.73.60.63

Ножове и режещи остриета от неблагородни метали за земеделски, гра
динарски или дърводобивни машини (без ножове за плугове, дискове за
плугове или за брани)

кг

25.73.60.65

Ножове и режещи остриета от неблагородни метали за апарати или машини
за рязане на хартия, тъкани, пластмаси, тютюн и подобни

кг

25.73.60.67

Сменяеми пластини за инструменти, немонтирани, от металокерамика

кг

25.73.60.90

Профилирани части за инструменти (плочки, пръчки, върхове и подобни),
немонтирани, от металокерамика (без сменяемите пластини)

кг
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25.91.11.00

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии 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

бр.

25.91.12.00

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви
материали (без тези за сгъстени или втечнени газове) с вместимост < 50 л,
без механични или термични устройства, от стомана

бр.

25.92.11.33

Консервни кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване с вместимост
< 50 л за хранителни стоки от стомана

бр.

25.92.11.35

Консервни кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване с вместимост
< 50 л за напитки от стомана

бр.

25.92.11.50

Други кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване с вместимост
< 50 л, различни от тези за храни или напитки, от стомана

бр.

25.92.12.10

Гъвкави туби за опаковки за всякакви материали (без тези за сгъстени или
втечнени газове) с вместимост <= 300 л от алуминий

бр.

25.92.12.40

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви
материали (без тези за сгъстени или втечнени газове и опаковките за аеро
золи) с вместимост <= 300 л от алуминий

бр.

25.92.12.60

Опаковки за аерозоли с вместимост <= 300 л от алуминий

бр.

25.92.13.30

Кроненкоркови капачки от неблагородни метали

бр.

25.92.13.50

Капсули за запушване или пломбиране от олово; капсули за запушване или
пломбиране от алуминий с диаметър > 21 мм

кг

25.92.13.70

Капачки на винт, капачки „Омния“ и подобни изделия за затапване или
капсуловане на бурета, бутилки или други съдове, както и за запечатване
на каси или друг амбалаж (без кроненкоркови капачки, капсули за запуш
ване или пломбиране от олово; капсули за запушване или пломбиране от
алуминий с диаметър > 21 мм), от неблагородни метали

кг

25.93.11.30

Едноснопови и многоснопови въжета от стомана, без електрическа изолация
(снабдени или не с приспособления или накрайници )

кг

25.93.11.50

Сплитки и подобни изделия от стомана, без електрическа изолация

кг

25.93.12.30

Бодлива тел от стомана; изделия, получени чрез усукване на тел или на
ленти, за огради от стомана

кг

25.93.12.50

Въжета, сплитки и подобни изделия от мед, без електрическа изолация

кг

25.93.12.70

Въжета, сплитки и подобни изделия от алуминий, без електрическа изолация

кг

25.93.13.13

Непрекъснати метални платна за машини от корозионноустойчива стомана

кг

25.93.13.15

Тъкани метални платна от стоманена тел (без непрекъснати метални платна
за машини от корозионноустойчива стомана)

кг

25.93.13.20

Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от стоманена тел,
чийто най-голям размер на напречното сечение >= 3 мм и с отвори (бримки),
които имат повърхност >= 100 см 2 (вкл. с подложка от хартия)

кг

25.93.13.30

Мрежи и решетки, заварени в точките на кръстосване, от стоманена тел (без
тези, чийто най-голям размер на напречното сечение >= 3 мм и с отвори
(бримки), които имат повърхност >= 100 см 2)

кг

25.93.13.43

Метални платна, мрежи и решетки от стоманени телове, различни от тъка
ните и от заварените в точките на кръстосване, без покритите с пластмаси

кг

25.93.13.45

Метални платна, мрежи и решетки от стоманени телове, различни от тъка
ните и от заварените в точките на кръстосване, покрити с пластмаси

кг

25.93.13.50

Разтеглени ламарини и ленти от стомана

кг

25.93.13.60

Метални платна (вкл. непрекъснати платна), мрежи и решетки от медна тел;
разтеглени ламарини и ленти, от мед

кг

25.93.14.00

Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия от стомана, мед или алуминий

кг

25.93.15.10

Обмазани електроди за електродъгово заваряване от неблагородни метали

кг

25.93.15.30

Тръбна тел със сърцевина за електродъгово заваряване от неблагородни метали

кг
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25.93.15.50

Обмазани пръчки и тръбна тел със сърцевина за спояване или газово зава
ряване от неблагородни метали (без тези, съдържащи >= 2 % благородни
метали)

кг

25.93.15.70

Тел и пръчки от агломериран прах, от неблагородни метали за метализация хил. лв
чрез пръскане (вкл. части за тях)

25.93.16.13

Параболични пружини и техните листове, горещоформувани, от стомана

кг

25.93.16.15

Листови ресори и техните листове, различни от параболичните пружини и
техните листове, горещоформувани, от стомана

кг

25.93.16.17

Листови ресори и техните листове, студеноформувани, от стомана

кг

25.93.16.31

Винтови пружини, горещоформувани, от стомана

кг

25.93.16.33

Винтови пружини, работещи на натиск, студеноформувани, от стомана

кг

25.93.16.35

Винтови пружини, работещи на опън, студеноформувани, от стомана

кг

25.93.16.37

Винтови пружини, студеноформувани, различни от работещите на натиск
и опън, от стомана

кг

25.93.16.53

Плоски спирални пружини от стомана

кг

25.93.16.55

Дискови ресори от стомана

кг

25.93.16.60

Пружини от стомана, н.д.

кг

25.93.16.80

Пружини и ресори от мед (без тези за часовници)

кг

25.93.17.10

Вериги с напречно усилени звена от стомана

кг

25.93.17.24

Вериги със заварени звена от чугун или стомана (с изкл. на вериги с шар
нирно свързване, вериги за сняг и вериги с напречно усилени звена)

кг

25.93.17.30

Вериги за сняг за автомобили от стомана

кг

25.93.17.50

Вериги и верижки, различни от тези за сняг и тези с напречно усилени или
заварени звена, от стомана

кг

25.93.17.70

Вериги, верижки и части за тях от мед

хил. лв

25.93.17.80

Части за вериги и верижки от стомана

хил. лв

25.93.18.00

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и по
добни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли от стомана, н.д.

кг

25.94.11.13

Винтове, получени чрез струговане на калиброван материал, с дебелина на
стеблото <= 6 мм от стомана

кг

25.94.11.15

Винтове и болтове за закрепване на релсов път от стомана

кг

25.94.11.17

Винтове и болтове без глава от стомана

кг

25.94.11.23

Винтове с глава с прав или с кръстообразен жлеб от корозионноустойчива
стомана

кг

25.94.11.25

Винтове и болтове с глава с прав или с кръстообразен жлеб от стомана,
различна от корозионноустойчивата

кг

25.94.11.27

Винтове и болтове с шестоъгълно гнездо в главата от корозионноустойчива
стомана

кг

25.94.11.29

Винтове и болтове с шестоъгълно гнездо в главата от стомана, различна от
корозионноустойчивата

кг

25.94.11.31

Винтове и болтове с шестоъгълна глава от корозионноустойчива стомана

кг

25.94.11.33

Винтове и болтове с шестоъгълна глава от стомана, различна от корозион
ноустойчивата, с якост на опън < 800 МРа

кг

25.94.11.35

Винтове и болтове с шестоъгълна глава от стомана, различна от корозион
ноустойчивата, с якост на опън >= 800 МРа

кг

25.94.11.39

Други болтове с глава от стомана

кг

25.94.11.53

Болтове за траверси (тирфони) и винтове за дърво от стомана

кг

25.94.11.57

Куки с резба и болтове с халка от стомана

кг

25.94.11.73

Рапидни винтове от корозионноустойчива стомана

кг
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25.94.11.75

Рапидни винтове от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

25.94.11.83

Гайки от стомана, получени чрез нарязване в масата си, с диаметър на
отвора <= 6 мм

кг

25.94.11.85

Гайки от корозионноустойчива стомана

кг

25.94.11.87

Гайки от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

25.94.11.90

Други свързващи елементи с резба от стомана

кг

25.94.12.10

Федершайби и други законтрящи шайби от стомана

кг

25.94.12.30

Шайби без резба, различни от законтрящите шайби, от стомана

кг

25.94.12.50

Нитове от стомана

кг

25.94.12.70

Щифтове, шпонки и подобни изделия без резба от стомана

кг

25.94.13.10

Шайби (вкл. федершайби), нитове, щифтове, шпонки и подобни изделия без
резба от мед

кг

25.94.13.40

Винтове, болтове и гайки от мед

кг

25.94.13.70

Други изделия с резба, различни от винтовете, болтовете и гайките, от мед

кг

25.99.11.10

Мивки и умивалници от корозионноустойчива стомана

бр.

25.99.11.27

Вани от чугун или стомана, дори емайлирани

бр.

25.99.11.31

Други хигиенни или тоалетни изделия и части за тях от стомана

кг

25.99.11.35

Хигиенни или тоалетни изделия и части за тях от мед

кг

25.99.11.37

Хигиенни или тоалетни изделия и части за тях от алуминий

кг

25.99.12.17

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях от чугун

кг

25.99.12.25

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях от корозионно
устойчива стомана (без кухненски прибори и ножове)

кг

25.99.12.37

Други домакински изделия или домашни потреби и части за тях от стомана
емайлирани

кг

25.99.12.45

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях от стомана, раз
лична от корозионноустойчивата, неемайлирани

кг

25.99.12.53

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях от мед

кг

25.99.12.55

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях, излети или фор
мувани, от алуминий

кг

25.99.12.57

Домакински изделия или домашни потреби и части за тях, различни от
излетите или формуваните, от алуминий

кг

25.99.12.70

Механични уреди с ръчно задвижване с тегло <= 10 кг, използвани за под
готвяне, приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или напитки

кг

25.99.12.80

Стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни изделия за
чистене, полиране или аналогична употреба от стомана

кг

25.99.21.20

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения от
неблагородни метали

кг

25.99.21.70

Секретни ковчежета и касетки и други подобни изделия от неблагородни хил. лв
метали

25.99.22.00

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки хил. лв
и печати и подобни офис изделия (без офис мебели и кошчета за хартия) от
неблагородни метали

25.99.23.30

Машинки за събиране на подвижни листове или за класьори от неблаго хил. лв
родни метали

25.99.23.50

Телчета, свързани на ленти (канцеларски, тапицерски и за опаковки), от хил. лв
неблагородни метали

25.99.23.70

Други офис изделия (кламери, ъгълчета за писма и други) от неблагородни хил. лв
метали

25.99.24.00

Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, хил. лв
картини или подобни от неблагородни метали
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25.99.25.30

Телени копчета, кукички и капси за облекло, обувки, чергила, чанти или хил. лв
всякакви видове конфекции или екипировки от неблагородни метали

25.99.25.50

Нитове, тръбовидни или с разцепено стебло, от неблагородни метали

25.99.25.70

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами и части за тях; мъниста и изря хил. лв
зани пайети, от неблагородни метали

25.99.26.00

Гребни винтове и техните лопатки

25.99.29.10

Неподвижни съоръжения за релсов път и части за тях

хил. лв

25.99.29.11

Котви, котвички и части за тях от чугун или стомана

кг

25.99.29.13

Други изделия, отлети, от нековък чугун

кг

25.99.29.19

Други изделия, отлети, от ковък чугун или стомана

кг

25.99.29.22

Други изделия, ковани или щамповани, от стомана

кг

25.99.29.25

Изделия от стоманена тел

кг

25.99.29.28

Фиби за коса, ролки за коса, щипки за коса и подобни изделия за фризури
и техните части от метал (без електрически апарати за къдрене)

кг

25.99.29.29

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни изделия от метал
(без тези от ебонит и пластмаси и електрически апарати за къдрене)

кг

25.99.29.31

Стълби и стълбички от стомана (без ковани или щамповани)

бр.

25.99.29.33

Палети и подобни плоскости за товарене на стоки от стомана

кг

25.99.29.35

Барабани за кабели, маркучи и други от стомана

кг

25.99.29.37

Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използ
вани в строителството, от стомана (без ковани или щамповани)

кг

25.99.29.45

Изделия от стомана, н.д.

кг

25.99.29.55

Изделия от алуминий, н.д.

кг

25.99.29.58

Изделия от мед, н.д.

кг

25.99.29.60

Изделия от калай, н.д.

кг

25.99.29.72

Изделия от цинк, н.д.

кг

25.99.29.74

Изделия от олово, н.д.

кг

25.99.29.79

Изделия от никел, н.д.

кг

25.99.29.82

Камбани, звънчета, гонгове и подобни изделия, неелектрически, от небла
городни метали

кг

25.99.29.83

Гъвкави тръби от стомана (без каучукови тръби с метална оплетка)

кг

25.99.29.85

Гъвкави тръби от неблагородни метали, различни от стоманата

кг

25.99.29.87

Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и
различни знаци, неелектрически, от неблагородни метали

кг

25.99.29.95

Постоянни магнити и изделия, предназначени да станат постоянни магнити
след намагнитване, от метал

кг

26.11.11.00

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видео
монитори); телевизионни предавателни тръби; тръби, преобразуващи или
усилващи образа; други електроннолъчеви тръби

бр.

26.11.12.00

Тръби за свръхчестоти (например магнетрони, клистрони, тръби с бягащи
вълни, карцинотрони) и други електронни лампи и тръби

бр.

26.11.21.20

Диоди, различни от фотодиодите и светодиодите

бр.

26.11.21.50

Транзистори, различни от фототранзисторите

бр.

26.11.21.80

Тиристори, диаци и триаци, различни от фоточуствителните полупровод
никови елементи

бр.

26.11.22.20

Светодиоди, вкл. лазерни диоди

бр.

26.11.22.40

Полупроводникови фоточуствителни елементи; слънчеви клетки, фотодиоди,
фототранзистори и други, дори монтирани в модули или сглобени в панели

бр.

26.11.22.60

Полупроводникови елементи (без фоточуствителни полупроводникови еле
менти, слънчеви клетки, тиристори, диаци, триаци и светодиоди)

бр.

хил. лв

бр.
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26.11.22.80

Монтирани пиезоелектрически кристали

бр.

26.11.30.03

„Multichip“ интегрални схеми – процесори и контролери, дори комбинирани
с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване
на времето и за синхронизация или други схеми

бр.

26.11.30.06

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – процесори и контролери,
дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели,
схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми

бр.

26.11.30.23

„Multichip“ интегрални схеми – памети

бр.

26.11.30.27

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – динамични памети за четене
и запис с произволен достъп (D-RAMs)

бр.

26.11.30.34

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – статични памети за четене
и запис с произволен достъп (S-RAMs), вкл. свръхбързи памети за четене и
запис с произволен достъп (cache-RAMs)

бр.

26.11.30.54

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – памети само за четене,
програмируеми, изтриваеми с ултравиолетови лъчи (EPROMs)

бр.

26.11.30.65

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – памети само за четене,
програмируеми, (E2PROMs) с електрическо изтриване, вкл. FLASH E2PROMs

бр.

26.11.30.67

Електронни интегрални схеми (без „Multichip“) – други памети

бр.

26.11.30.80

Електронни интегрални схеми – усилватели

бр.

26.11.30.91

Други „Multichip“ интегрални схеми

бр.

26.11.30.94

Други електронни интегрални схеми

бр.

26.11.40.10

Грамофонни мембрани

бр.

26.11.40.40

Части за електроннолъчеви тръби и електронни лампи и тръби с топъл хил. лв
катод, студен катод или фотокатод

26.11.40.70

Части за диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; за фо хил. лв
точуствителни полупроводникови елементи и слънчеви клетки; за светодиоди
и за монтирани пиезоелектрически кристали

26.11.40.90

Части за интегрални схеми и електронни микромодули (без схеми, съдър хил. лв
жащи само пасивни елементи)

26.11.50.20

Многослойни печатни платки, съдържащи само проводящи елементи – пъ
течки и контактни площадки

бр.

26.11.50.50

Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи – пътечки и кон
тактни площадки (без многослойните)

бр.

26.12.10.80

Пасивни вериги (вкл. вериги от съпротивления и/или кондензатори) (без
матрици от съпротивления върху микросхемен кристал; матрици от конден
затори върху микросхемен кристал; платки, съдържащи активни елементи;
хибридни схеми)

бр.

26.12.20.00

Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за
компютри

бр.

26.12.30.00

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти)

бр.

26.20.11.00

Преносими компютри – лаптопи, таблети и подобни компютри

бр.

26.20.12.00

Автоматични банкови касови апарати (банкомати (ATM‘s)

бр.

26.20.13.00

Настолни компютри

бр.

26.20.14.00

Системи за обработка на информация, цифрови

бр.

26.20.15.00

Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно
или две от следните видове устройства: запаметяващо устройство, входно
устройство или изходно устройство

бр.

26.20.16.40

Печатащи устройства, копирни и факсмашини, пригодени за свързване към
компютри или в мрежа (без многофункционални апарати, изпълняващи
две или повече от посочените функции – печатане, копиране, сканиране и
предаване по факс)

бр.

26.20.16.50

Клавиатури

бр.
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26.20.16.60

Други входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи
корпус запаметяващо устройство (вкл. „мишки“‘) (без печатащи устройства
и клавиатури)

бр.

26.20.17.00

Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно пред
назначени за компютри

бр.

26.20.18.00

Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените
функции – печатане, копиране, сканиране и предаване по факс, пригодени
за свързване към компютри или в мрежа

бр.

26.20.21.00

Запаметяващи устройства

бр.

26.20.22.00

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи („flash
memory“ карти или „flash electronic storage“ карти), без запис

кг

26.20.30.00

Устройства на автоматични машини за обработка на информация (без LAN
или WAN мрежи и интерфейсните карти); лазерни, магнитни или оптични
четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма
и машини за обработка на тази информация, н.д.

бр.

26.20.40.00

Части и принадлежности за компютърна техника; части и принадлежности,
еднакво пригодени за употреба в офис и компютърната техника

хил. лв

26.30.11.00

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия с вграден при
емателен апарат

бр.

26.30.12.00

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия без вграден
приемателен апарат

бр.

26.30.13.00

Телевизионни камери

бр.

26.30.21.00

Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки

бр.

26.30.22.00

Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи

бр.

26.30.23.10

Базови станции

бр.

26.30.23.20

Апарати за приемане, преобразуване, предаване или регенериране на глас,
образ или на други данни, вкл. апарати за комутация и за маршрутизация

бр.

26.30.23.30

Телефонни апарати (без апарати за жична телефония с безжични слушалки
или за клетъчни мрежи); видеофони (без автоматични телефонни секретари)

бр.

26.30.23.40

Носими приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване
на хора (пейджъри)

бр.

26.30.23.70

Автоматични телефонни секретари, домофони и други апарати за предаване
или приемане на глас, образ или други данни (вкл. апарати за комуникация
в жични или безжични мрежи – LAN или WAN мрежи)

бр.

26.30.30.00

Части за телефонни апарати (вкл. телефони за клетъчни и други безжични хил. лв
мрежи) и за други апарати за предаване или приемане на глас, образ или
други данни (вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мре
жи – LAN или WAN мрежи)

26.30.40.10

Телескопични и пръчковидни антени за носими апарати и за апарати за
моторни превозни средства

бр.

26.30.40.35

Външни антени за телевизионни или радиоприемници за приемане на спът
никови програми

бр.

26.30.40.39

Външни антени за телевизионни или радиоприемници, без тези за приемане
на спътникови програми

бр.

26.30.40.40

Антени и антенни отражатели за телефонни апарати (вкл. телефони за
клетъчни и други безжични мрежи) и за други апарати за предаване или
приемане на глас, образ или други данни (вкл. апарати за комуникация в
жични или безжични мрежи – LAN или WAN мрежи); части, предназначени
да бъдат използвани съвместно с тези артикули

хил.лв

26.30.40.50

Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, вкл. тези за вграж
дане в апаратите

бр.

26.30.40.60

Антени (без външни и вътрешни антени, телескопични и пръчковидни анте хил. лв
ни за носими апарати и за апарати за моторни превозни средства); антенни
филтри, сепаратори, отражатели и части за тях

С Т Р.

140

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Наименование на позицията

Измерителна
единица

26.30.40.70

Корпуси (кутии) и други части за телевизионни и радиоприемници, и за хил. лв
телевизионни камери

26.30.50.20

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и
подобни апарати, без тези за моторни превозни средства или за сгради

бр.

26.30.50.80

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и
подобни апарати за сгради

бр.

26.40.11.00

Радиоприемници (без автомобилни), които могат да работят без външен
източник на енергия

бр.

26.40.12.50

Радиоприемници (без автомобилни), които могат да работят само с външен
източник на енергия

бр.

26.40.12.70

Автомобилни радиоприемници, комбинирани с апарат за записване и/или
възпроизвеждане на звук

бр.

26.40.12.90

Автомобилни радиоприемници, некомбинирани с апарат за записване и/или
възпроизвеждане на звук

бр.

26.40.20.20

Приемници на видеофонични сигнали (цветни видеотунери), без тези, които
само отделят високочестотните телевизионни сигнали

бр.

26.40.20.40

Цветни телевизионни прожекционни апарати

бр.

26.40.20.90

Други телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат
за записване или възпроизвеждане на звук или образ

бр.

26.40.31.00

Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане
на звук

бр.

26.40.32.00

Магнетофони и други апарати за записване на звук

бр.

26.40.33.00

Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ

бр.

26.40.34.20

Прожекционни апарати, които не са основно предназначени за компютри

бр.

26.40.34.40

Монитори за телевизионни приемници с електроннолъчева тръба, цветни

бр.

26.40.34.60

Монитори за телевизионни приемници с плосък екран, с течни кристали
или плазма, цветни (без монитори с електроннолъчева тръба и тези, пред
назначени за компютри)

бр.

26.40.34.80

Монохромни монитори за телевизионни приемници

бр.

26.40.41.00

Микрофони и техните стойки

бр.

26.40.42.35

Единични високоговорители монтирани в кутия (вкл. рамки, стойки или
кутии, специално конструирани за монтиране на високоговорители)

бр.

26.40.42.37

Два или повече високоговорители, монтирани в една и съща кутия (тонко
лони) (вкл. рамки, стойки или кутии, специално конструирани за монтиране
на високоговорители)

бр.

26.40.42.39

Други високоговорители, без тези, монтирани в кутия (вкл. рамки, стойки
или кутии, специално конструирани за монтиране на високоговорители)

бр.

26.40.42.70

Слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, състоящи се от ми
крофон и един или повече високоговорители (без защитните пилотски каски
с вградени телефонни слушалки, със или без микрофон; потребителските
телефонни постове; слуховите апарати за хора с увреден слух)

бр.

26.40.43.55

Аудиочестотни електрически усилватели, използвани в телефонията или за
измерване (без средночестотните и високочестотните усилватели)

бр.

26.40.43.59

Аудиочестотни електрически усилватели (вкл. hi-fi усилватели) (без средно
честотните и високочестотните усилватели и тези, използвани в телефонията
или за измерване)

бр.

26.40.43.70

Електрически апарати за усилване на звука (вкл. системите за озвучаване
на обществени места с микрофон и високоговорител)

бр.

26.40.44.00

Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. (без пейджъри и
комбинираните с радиоприемник)

бр.

26.40.51.50

Игли или върхове; диаманти, сапфири и други скъпоценни камъни за игли
или върхове (естествени, синтетични или синтеровани), монтирани или
не, за грамофони, магнетофони, касетофони и за апарати за записване или
възпроизвеждане на звук и образ, дори с вграден видеотунер

бр.
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26.40.51.70

Други части и принадлежности за грамофони, магнетофони, касетофони и за хил. лв
апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ, дори с вграден
видеотунер

26.40.51.80

Части за микрофони, високоговорители, слушалки, аудиочестотни усилва хил. лв
тели, електрически апарати за усилване на звука

26.40.52.00

Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели

26.40.60.50

Конзоли и устройства за видеоигри, различни от тези, функциониращи с
монети или всякакви други разплащателни средства

бр.

26.51.11.20

Компаси, вкл. навигационни компаси (жирокомпаси; магнитни, направля
ващи, пътни и топографски компаси)

бр.

26.51.11.50

Уреди и апарати за въздушна или космическа навигация, различни от ком
пасите

бр.

26.51.11.80

Уреди и апарати за навигация, вкл. морска или речна (без компасите и
уредите за въздушна или космическа навигация)

бр.

26.51.12.35

Уреди и апарати за метеорология, хидрология и геофизика, електронни (без
компаси)

бр.

26.51.12.50

Електронни теодолити и тахиметри (тахеометри); инструменти и апарати за
геодезия, топография, хидрография, океанографияа (вкл. за фотограметрия),
електронни (без компаси, далекомери и нивелири)

бр.

26.51.12.80

Уреди и апарати за геодезия, топография, земемерство, фотограметрия,
хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика (без
компаси, далекомери и нивелири), различни от електронните

бр.

26.51.20.20

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

бр.

26.51.20.50

Радионавигационни апарати (вкл. радиомаяци, радиошамандури, приемателни
апарати и радиокомпаси, които най-често са оборудвани с няколко антени
или с една антена, представляваща ориентируема рамка)

бр.

26.51.20.80

Апарати за радиотелеуправление (вкл. за дистанционно управление на кораби
или безпилотни самолети, ракети, снаряди, играчки, корабни и самолетни
модели; за взривяване на мини или дистанционно управление на машини)

бр.

26.51.31.00

Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма (аналитични везни), със или без
теглилки; части и принадлежности за тях

бр.

26.51.32.00

Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или
смятане

бр.

26.51.33.00

Микрометри, шублери, калибри и шаблони (с изкл. на калибри без регули
ращи устройства)

бр.

26.51.41.00

Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

бр.

26.51.42.00

Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи

бр.

26.51.43.10

Мултиметри без регистриращо устройство

бр.

26.51.43.30

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на електрическо
напрежение, сила, съпротивление или мощност, без регистриращо устройство
(с изкл. на мултиметри, осцилоскопи и осцилографи)

бр.

26.51.43.55

Волтметри без регистриращо устройство

бр.

26.51.43.59

Уреди и апарати за измерване или контрол на електрическо напрежение,
сила, съпротивление или мощност, без регистриращо устройство, различни
от електронните (с изкл. на мултиметри и волтметри)

бр.

26.51.44.00

Уреди и апарати, специално предназначени за далекосъобщителната техника
(апарати за междуканално прослушване, за измерване на затихването на
сигнала в телефонната линия, измерватели на изкривяванията на полезния
сигнал, псофометри)

бр.

26.51.45.20

Уреди и апарати за измерване или проверка на полупроводникови пластини
(wafers) или на полупроводникови прибори

бр.

26.51.45.30

Други уреди за измерване или проверка на електрическите величини с
регистриращо устройство

бр.

хил. лв
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26.51.45.55

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на електрическите
величини, без регистриращо устройство (без броячи на газове, течности или
електричество)

бр.

26.51.45.59

Уреди и апарати за измерване или проверка на електрическите величини,
без регистриращо устройство, различни от електронните (с изкл. на мулти
метри и волтметри)

бр.

26.51.51.10

Термометри с течност, с директно отчитане, некомбинирани с други уреди
(без медицински и ветеринарни)

бр.

26.51.51.35

Електронни термометри (без термометри с течност) и пирометри, неком
бинирани с други уреди

бр.

26.51.51.39

Други термометри (без термометри с течност) и пирометри, некомбинирани
с други уреди, различни от електронните

бр.

26.51.51.50

Барометри, некомбинирани с други уреди

бр.

26.51.51.75

Електронни гъстомери, влагомери и психрометри, дори комбинирани по
между си

бр.

26.51.51.79

Гъстомери, влагомери и психрометри (вкл. термохигрографи, баро-термохигрографи, актинометри, пагоскопи), дори комбинирани помежду си или с
термометри или барометри, различни от електронните

бр.

26.51.52.35

Електронни дебитомери

бр.

26.51.52.39

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на нивото на теч
ностите

бр.

26.51.52.55

Дебитомери, различни от елетронните

бр.

26.51.52.59

Уреди и апарати за измерване или проверка на нивото на течности, различ
ни от електронните (без броячите на течности и хидрометричните витла)

бр.

26.51.52.71

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на налягането на
течности или газове

бр.

26.51.52.74

Спирални манометри или манометри с метална манометрична мембрана,
различни от електронните

бр.

26.51.52.79

Уреди и апарати за измерване или проверка на налягането на течности или
газове (без спирални манометри или манометри с метална манометрична
мембрана и уреди и апарати за автоматично регулиране или контрол), раз
лични от електронните

бр.

26.51.52.83

Електронни уреди и апарати за измерване или проверка на други променливи
характеристики на течности или газове (без тези за измерване или проверка
на дебита, нивото или налягането), вкл. топломери

бр.

26.51.52.89

Уреди и апарати за измерване или проверка на други променливи харак
теристики на течности или газове (без тези за измерване или проверка на
дебита, нивото или налягането), вкл. топломери, различни от електронните

бр.

26.51.53.13

Електронни анализатори на газове или дим

бр.

26.51.53.19

Анализатори на газове или дим, различни от електронните

бр.

26.51.53.20

Хроматографи и апарати за електрофореза

бр.

26.51.53.30

Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи, използващи оптичните
лъчения (ултравиолетови, видими, инфрачервени)

бр.

26.51.53.81

Електронни pН метри и rН метри и други апарати за измерване на прово
димостта

бр.

26.51.53.83

Други електронни уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д.

бр.

26.51.53.95

Други уреди и апарати за физични или химични анализи, различни от
електронните, н.д.

бр.

26.51.61.00

Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи

бр.

26.51.62.10

Електронни машини и апарати за изпитване на механични характеристики
на металите (без металографски микроскопи и апаратите за откриване на
дефекти)

бр.
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26.51.62.30

Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на металите,
различни от електронните

бр.

26.51.62.55

Електронни машини и апарати за изпитване на механични характеристики
на материалите (без метали)

бр.

26.51.62.59

Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на матери
алите (без метали), различни от електронните

бр.

26.51.63.30

Броячи за газове (вкл. калибрирани)

бр.

26.51.63.50

Броячи за течности (вкл. калибрирани)

бр.

26.51.63.70

Броячи за електричество (вкл. калибрирани) (без волтметри, амперметри,
ватметри и подобни)

бр.

26.51.64.30

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи на изминато
разстояние, крачкомери и подобни броячи

бр.

26.51.64.53

Скоростомери за сухопътни превозни средства

бр.

26.51.64.55

Скоростомери и тахометри (без тези за сухопътни превозни средства)

бр.

26.51.65.00

Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични
или пневматични

бр.

26.51.66.20

Изпитателни стендове

кг

26.51.66.50

Електронни уреди за измерване или проверка на геометрични величини
(вкл. компаратори и машини за измерване на координати)

бр.

26.51.66.70

Други електронни уреди и машини за измерване или проверка на величини,
различни от геометричните

бр.

26.51.66.83

Уреди за измерване или проверка на геометрични величини, различни от
електронните

бр.

26.51.66.89

Уреди за измерване или проверка на величини, различни от геометричните,
различни от електронните

бр.

26.51.70.15

Електронни термостати за автоматично регулиране или проверка

бр.

26.51.70.19

Термостати за автоматично регулиране или проверка, различни от електронните

бр.

26.51.70.30

Маностати

бр.

26.51.70.90

Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, различни от
пневматичните и хидравличните, н.д.

бр.

26.51.81.00

Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране
(радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

хил. лв

26.51.82.00

Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпит хил. лв
ване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично
регулиране или проверка)

26.51.83.00

Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил. лв

26.51.84.33

Части и принадлежности за броячи за електричество

хил. лв

26.51.84.35

Части и принадлежности за броячи за газове и течности

хил. лв

26.51.84.50

Части и принадлежности за други броячи (например броячи на обороти или хил. лв
на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкометри),
скоростомери, тахометри и стробоскопи

26.51.85.30

Части и принадлежности за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил. лв

26.51.85.50

Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране
или проверка

26.51.86.00

Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за хил. лв
машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите

26.52.11.00

Ръчни и джобни часовници с корпуси от благородни метали или от небла
городни метали, покрити с благородни метали

бр.

26.52.12.00

Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри

бр.

26.52.13.00

Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства
(вкл. хронографи)

бр.

хил. лв
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26.52.14.00

Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други
часовници

бр.

26.52.21.10

Часовникови механизми, комплектувани и сглобени

бр.

26.52.22.10

Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части хил. лв
за тях

26.52.23.10

Пружини (вкл. спирални пружини), камъни, циферблати и други части за хил. лв
часовници

26.52.24.10

Апарати за регистриране на присъствието; апарати за отбелязване на часа
и датата

бр.

26.52.24.40

Апарати за измерване на времето и хронометри с часовников механизъм или
синхронен двигател (без часовници, апарати за регистриране присъствието
и апарати за отбелязване на часа и датата)

бр.

26.52.24.70

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи
механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със
синхронен двигател

бр.

26.60.11.15

Апарати с X (рентгенови) лъчи, вкл. томографи, апарати за рентгенофлуоро
графия или рентгенотерапия, с приложение в хуманната или ветеринарната
медицина

бр.

26.60.11.19

Апарати с X (рентгенови) лъчи, вкл. апарати за рентгенофлуорография или
рентгенотерапия, с приложение извън хуманната или ветеринарната медицина

бр.

26.60.11.30

Апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания, вкл. апарати за
рентгенофлуорография или рентгенотерапия, дори с приложение в хуманната
или ветеринарната медицина

бр.

26.60.11.50

Тръби с X (рентгенови) лъчи

бр.

26.60.11.70

Апарати, генериращи X (рентгенови) лъчи (различни от тръбите), екрани,
командни пултове, маси, кресла и други подобни, вкл. части и принадлежности

26.60.12.30

Електрокардиографи

бр.

26.60.12.80

Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери) чрез визу
ализация на магнитния резонанс; апарати за сцинтиграфия и други елек
тродиагностични апарати (без електрокардиографите)

бр.

26.60.13.00

Апарати с инфрачервени или ултравиолетови лъчи за хуманната или вете
ринарната медицина

бр.

26.60.14.33

Слухови апарати, без части и принадлежности

бр.

26.60.14.39

Части и принадлежности за слухови апарати

26.60.14.50

Сърдечни стимулатори, без части и принадлежности

бр.

26.70.11.00

Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за про
ектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване
или намаляване

бр.

26.70.12.50

Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета или цилиндри; специ
ално предназначени за подводна или въздушна фотография, за медицински
преглед на вътрешни органи или за лабораториите по съдебна медицина или
за съдебно идентифициране

бр.

26.70.13.00

Цифрови фотоапарати

бр.

26.70.14.00

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други
фотоапарати

бр.

26.70.15.00

Кинокамери

бр.

26.70.16.50

Кинопрожекционни апарати

бр.

26.70.19.10

Светкавици, вкл. лампите за светкавици; проектори, апарати за увелича
ване или намалявяне; апарати за фотолаборатории; негатоскопи; екрани за
прожектиране

бр.

26.70.19.90

Части и принадлежности за фотографска техника

26.70.21.53

Призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, не
монтирани

хил. лв

хил. лв

хил. лв
кг
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26.70.21.55

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали,
монтирани

бр.

26.70.21.70

Обективи от всякакви материали, монтирани (без тези за снимачни апарати,
за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увели
чаване или намаляване)

бр.

26.70.21.80

Поляризиращи материали на листове или на плочи, немонтирани; оптични
филтри, монтирани

кг

26.70.22.30

Бинокли

бр.

26.70.22.50

Далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и други уреди
за астрономия (без бинокли и апарати за радиоастрономия)

бр.

26.70.22.70

Оптични микроскопи, вкл. микроскопите за микрофотография, микрокине
матография или микропрожекция

бр.

26.70.23.10

Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за оптични, фотографски
или кинематографски, измервателни, контролиращи или прецизиращи, ме
дико-хирургически уреди и апарати

бр.

26.70.23.30

Лазери, без лазерните диоди

бр.

26.70.23.90

Други оптични уреди и елементи, н.д.

бр.

26.70.24.20

Далекомери

бр.

26.70.24.50

Други уреди и апарати, използващи оптични лъчения (ултравиолетови, ви
дими, инфрачервени) (без спектрометри, спектрофотометри и спектрографи
и анализатори на газове или на дим)

бр.

26.70.24.90

Експозиметри (светломери), стробоскопи (вкл. фотоапарати или камери,
постоянно вградени в стробоскопите), оптични инструменти и апарати за
контрол на полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за контрол
на маски или решетки, използвани в процеса на производството на полу
проводникови прибори, профилпроектори и други оптични уреди и апарати
за измерване или проверка

бр.

26.70.25.10

Части и принадлежности (вкл. корпусите) за бинокли, далекогледи, оптични хил. лв
телескопи и други уреди за астрономия (без тези за радиоастрономия)

26.70.25.30

Части и принадлежности за оптични микроскопи

26.70.26.10

Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазер хил. лв
ните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д.

26.70.26.30

Части и принадлежности за оптични инструменти и апарати за контрол на хил. лв
полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за контрол на маски
или решетки, използвани в процеса на производството на полупроводникови
прибори или за оптичните инструменти и апарати за измерване на нивото
на замърсяване с частици на повърхността на полупроводниковите пластини
(wafers), н.д.

26.80.11.00

Магнитни ленти и дискове (без кинематографски и фотографски филми)
незаписани

кг

26.80.12.00

Оптични носители, незаписани (без кинематографски и фотографски филми)

кг

26.80.13.00

Други носители (вкл. галванични матрици и форми за производство на дис
кове), незаписани (без кинематографски и фотографски филми)

кг

26.80.14.00

Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани

кг

27.11.10.10

Двигатели с мощност <= 37,5 Вт (вкл. синхронни с мощност <= 18 Вт,
универсални и тези за постоянен и променлив ток)

бр.

27.11.10.30

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 37,5 Вт, но <= 750 Вт
(без стартери за двигатели с вътрешно горене)

бр.

27.11.10.50

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 750 Вт, но <= 75 кВт
(без стартери за двигатели с вътрешно горене)

бр.

27.11.10.70

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 75 кВт, но <= 375 кВт
(без стартери за двигатели с вътрешно горене)

бр.

27.11.10.90

Двигатели и генератори за постоянен ток с мощност > 375 кВт (без стартери
за двигатели с вътрешно горене)

бр.

хил. лв

С Т Р.

146

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

Наименование на позицията

Измерителна
единица

27.11.21.00

Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт

бр.

27.11.22.30

Двигатели за променлив ток, еднофазни, с мощност <= 750 Вт

бр.

27.11.22.50

Двигатели за променлив ток, еднофазни, с мощност > 750 Вт

бр.

27.11.23.00

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност <= 750 Вт

бр.

27.11.24.03

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 0,75 кВт, но <= 7,5 кВт

бр.

27.11.24.05

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 7,5 кВт, но <= 37 кВт

бр.

27.11.24.07

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 37 кВт, но <= 75 кВт

бр.

27.11.25.30

Тягови двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 75 кВт

бр.

27.11.25.40

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 75 кВт, но <= 375 кВт
(без тягови двигатели)

бр.

27.11.25.60

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 375 кВт, но <= 750 кВт
(без тягови двигатели)

бр.

27.11.25.90

Двигатели за променлив ток, многофазни, с мощност > 750 кВт (без тягови
двигатели)

бр.

27.11.26.10

Генератори за променлив ток (алтернатори) с мощност <= 75 кВА

бр.

27.11.26.30

Генератори за променлив ток (алтернатори) с мощност > 75 кВА, но <=
375 кВА

бр.

27.11.26.50

Генератори за променлив ток (алтернатори) с мощност > 375 кВА, но <=
750 кВА

бр.

27.11.26.70

Генератори за променлив ток (алтернатори) с мощност > 750 кВА

бр.

27.11.31.10

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател с мощност <= 75 кВА

бр.

27.11.31.30

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател с мощност > 75 кВА, но
<= 375 кВА

бр.

27.11.31.50

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател с мощност > 375 кВА, но
<= 750 кВА

бр.

27.11.31.70

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател с мощност > 750 кВА

бр.

27.11.32.33

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване с
мощност <= 7,5 кВА

бр.

27.11.32.35

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване с
мощност > 7,5 кВА

бр.

27.11.32.50

Други електрогенериращи агрегати (без ветрогенератори и тези с бутален
двигател с искрово запалване)

бр.

27.11.32.70

Електрически ротационни преобразуватели

бр.

27.11.41.20

Електрически трансформатори с течен диелектрик с мощност <= 650 кВА

бр.

27.11.41.50

Електрически трансформатори с течен диелектрик с мощност > 650 кВА,
но <= 10 000 кВА

бр.

27.11.41.80

Електрически трансформатори с течен диелектрик с мощност > 10 000 кВА

бр.

27.11.42.20

Измервателни трансформатори с мощност, непревишаваща 1 кВА (без транс
форматори с течен диелектрик)

бр.

27.11.42.40

Електрически трансформатори с мощност, непревишаваща 1 кВА (без из
мервателните и тези с течен диелектрик)

бр.

27.11.42.60

Електрически трансформатори с мощност > 1 кВА, но <= 16 кВА (без
трансформатори с течен диелектрик)

бр.

27.11.43.30

Електрически трансформатори с мощност > 16 кВА, но <= 500 кВА (без
трансформатори с течен диелектрик)

бр.

27.11.43.80

Електрически трансформатори с мощност > 500 кВА

бр.

27.11.50.13

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби: индуктивни
бобини, дори свързани с кондензатор

бр.

27.11.50.15

Други баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби (без ин
дуктивните бобини)

бр.
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Измерителна
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27.11.50.80

Индуктивни бобини и дросели (без индуктивните бобини за газоразрядни
лампи или тръби и отклоняващите бобини за електроннолъчеви тръби )

бр.

27.11.61.10

Части за електрически двигатели и генератори, електрогенериращи агрегати хил. лв
и електрически ротационни преобразуватели

27.11.62.03

Части за трансформатори, индукционни бобини и дросели: феритни ядра

27.11.62.05

Части за трансформатори, индукционни бобини и дросели

27.11.62.08

Електронни сглобки за статични преобразуватели от видовете, използвани хил. лв
с апарати за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на
информация и техните единици

27.12.10.10

Стопяеми предпазители за напрежение > 1000 В

бр.

27.12.10.20

Автоматични прекъсвачи за напрежение > 1000 В

бр.

27.12.10.30

Секционни превключватели и прекъсвачи за напрежение > 1000 В

бр.

27.12.10.41

Гръмоотводи, ограничители на напрежение, за напрежение > 1000 В

бр.

27.12.10.90

Друга апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включ
ване или свързване на електрически вериги за напрежение > 1000 В

бр.

27.12.21.30

Стопяеми предпазители за напрежение <= 1000 В и ток със сила <= 10 А

бр.

27.12.21.50

Стопяеми предпазители за напрежение <= 1000 В и ток със сила > 10 А,
но <= 63 А

бр.

27.12.21.70

Стопяеми предпазители за напрежение <= 1000 В и ток със сила > 63 А

бр.

27.12.22.30

Автоматични прекъсвачи за напрежение <= 1000 В и ток със сила <= 63 А

бр.

27.12.22.50

Автоматични прекъсвачи за напрежение <= 1000 В и ток със сила > 63 А

бр.

27.12.23.30

Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
и ток със сила <= 16 А

бр.

27.12.23.50

Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
и ток със сила > 16 А, но <= 125 А

бр.

27.12.23.70

Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение <= 1000 В
и ток със сила > 125 А

бр.

27.12.24.33

Релета за напрежение <= 60 В и ток със сила <= 2 А

бр.

27.12.24.35

Релета за напрежение <= 60 В и ток със сила > 2 А

бр.

27.12.24.50

Релета за напрежение > 60 В, но <= 1000 В

бр.

27.12.31.30

Шкафове за цифрово управление, в които е вградена автоматична машина
за обработка на информация, за напрежение <= 1000 В

бр.

27.12.31.50

Уреди за управление с програмируема памет за напрежение <= 1000 В

бр.

27.12.31.70

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с
два или повече уреди за прекъсване или защита на електрически вериги,
за напрежение <= 1000 В (без шкафове за цифрово управление, в които
е вградена автоматична машина за обработка на информация и уреди за
управление с програмируема памет)

бр.

27.12.32.03

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с
два или повече уреди за прекъсване или защита на електрически вериги, за
напрежение > 1000 В, но <= 72,5 кВ

бр.

27.12.32.05

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с
два или повече уреди за прекъсване или защита на електрически вериги, за
напрежение > 72,5 кВ

бр.

27.12.40.30

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, без съответните
им уреди

бр.

27.12.40.90

Части за апарати за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включ хил. лв
ване или свързване на електрически вериги; табла, панели, конзоли, пултове,
шкафове и други подобни със съответните им уреди

27.20.11.00

Първични акумулаторни елементи и батерии

27.20.12.00

Части за първични акумулаторни елементи и батерии

кг
хил. лв

бр.
хил. лв
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27.20.21.00

Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели

бр.

27.20.22.00

Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели

27.20.23.00

Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други елек
трически акумулатори

27.20.24.00

Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори

27.31.11.00

Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна

кг

27.31.12.00

Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един
или повече снопове, които не са изолирани поотделно

кг

27.32.11.00

Проводници за намотки за електрически цели

кг

27.32.12.00

Коаксиални кабели и други изолирани електрически коаксиални проводници
с контролно и информационно предназначение, снабдени или не с части за
свързване

кг

27.32.13.80

Други електрически кабели и изолирани проводници, неснабдени с части за
свързване, за напрежение <= 1000 В

кг

27.32.14.00

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В

кг

27.33.11.00

Други прекъсвачи и превключватели (бутони, ключове с блокировка, бобини,
въртящи се превключватели) за напрежение <= 1000 В (без релета)

бр.

27.33.12.00

Фасунги за лампи за напрежение <= 1000 В

бр.

27.33.13.10

Щепсели и щекери за коаксиални кабели за напрежение <= 1000 В

бр.

27.33.13.30

Щепсели и щекери за печатни платки за напрежение <= 1000 В

бр.

27.33.13.50

Щепсели и щекери (без тези за коаксиални кабели и печатни платки) за
напрежение <= 1000 В

бр.

27.33.13.60

Сглобяеми елементи за електрически инсталации за напрежение <= 1000 В

бр.

27.33.13.70

Свръзки и контактни елементи за проводници и кабели за напрежение
<= 1000 В

бр.

27.33.13.80

Други апарати за свързване към или на електрически вериги за напрежение
<= 1000 В

бр.

27.33.14.10

Пластмасови канали и профили за полагане на електрически проводници

кг

27.33.14.30

Изолационни части от пластмаси за електрически машини, апарати или
инсталации (без електрически изолатори)

кг

27.40.11.00

Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

бр.

27.40.12.50

Халогенни лампи и тръби с волфрам (без тези с ултравиолетови и инфра
червени лъчи) за aвтомобили и мотоциклети

бр.

27.40.12.93

Халогенни лампи и тръби с волфрам с напрежение > 100 В, различни от
тези за автомобили и мотоциклети

бр.

27.40.12.95

Халогенни лампи и тръби с волфрам с напрежение <= 100 В, различни от
тези за автомобили и мотоциклети

бр.

27.40.13.00

Лампи и тръби с нажежаема жичка, с мощност <= 200 Вт и напрежение >
100 В (без халогенни лампи и тръби с волфрам и лампи и тръби с ултрави
олетови или инфрачервени лъчи)

бр.

27.40.14.60

Други лампи и тръби с нажежаема жичка за автомобили и мотоциклети (без
„капсуловани фарове и прожектори“ и халогенните лампи)

бр.

27.40.14.90

Други лампи и тръби с нажежаема жичка, н.д.

бр.

27.40.15.10

Газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи), луминесцент
ни, с топъл катод, с два цокъла

бр.

27.40.15.30

Газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи), луминесцент
ни, с топъл катод (без тези с два цокъла)

бр.

27.40.15.50

Лампи с живачни или натриеви пари; лампи с метални халогениди и други
газоразрядни лампи и тръби (без луминесцентни с топъл катод и тези с
ултравиолетови лъчи)

бр.

бр. еле
менти
бр.
хил. лв
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27.40.15.70

Лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи

бр.

27.40.21.00

Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта
на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети)
(без тези за велосипеди и мотоциклети)

бр.

27.40.22.00

Електрически нощни и настолни лампи и лампиони

бр.

27.40.23.00

Неелектрически осветители

бр.

27.40.24.00

Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни
изделия (вкл. пътни знаци)

бр.

27.40.25.00

Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на
таван или стена, без използваните за осветление на открити пространства,
улици и пътища

бр.

27.40.30.10

Прожектори

бр.

27.40.30.30

Електрически апарати за осветление или за визуална сигнализация, за
мотоциклети или автомобили (без лампи и тръби с нажежаема жичка или
газоразрядни; „капсуловани фарове и прожектори“; лампи и тръби с ултра
виолетови или инфрачервени лъчи)

кг

27.40.30.90

Други електрически осветители от пластмаси или други материали, работещи
с лампи с нажежаема жичка, с луминесцентни тръби или със светодиодни
лампи (вкл. електрически гирлянди)

бр.

27.40.41.00

Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил. лв
(вкл. за „капсуловани фарове и прожектори“, лампи и тръби с ултравиолетови
или инфрачервени лъчи, дъгови лампи)

27.40.42.30

Части за преносими електрически лампи, предназначени да функционират
с помощта на собствен източник на енергия

27.40.42.50

Части (без тези от стъкло или пластмаси) за осветители (вкл. прожектори), хил. лв
рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни
изделия, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник

27.51.11.10

Комбинации от хладилници и замразители, снабдени с отделни външни врати

бр.

27.51.11.33

Хладилници за домакинска употреба, без тези за вграждане

бр.

27.51.11.35

Компресорни хладилници за вграждане

бр.

27.51.11.50

Хоризонтални замразители с вместимост <= 800 л

бр.

27.51.11.70

Вертикални замразители с вместимост <= 900 л

бр.

27.51.12.00

Съдомиялни машини за домакинска употреба

бр.

27.51.13.00

Перални и сушилни машини с капацитет <= 10 кг сухо пране

бр.

27.51.14.00

Електрически одеяла

бр.

27.51.15.30

Вентилатори за маса, за под, за стени, за таван, за покриви или за прозорци
с вграден електрически двигател с мощност <= 125 Вт

бр.

27.51.15.80

Въздухоочистители, чиято най-голяма хоризонтална страна <= 120 см

бр.

27.51.21.23

Прахосмукачки, вкл. за сухо и мокро почистване, с вграден електрически
двигател с мощност < = 1500 Вт, чиято торбичка за прах или друг контейнер
има вместимост < 20 л, за бита

бр.

27.51.21.25

Други прахосмукачки, вкл. за сухо и мокро почистване, за бита

бр.

27.51.21.70

Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоизстисквачки и зелен
чукоизстисквачки за бита

бр.

27.51.21.90

Други битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател

кг

27.51.22.00

Машинки за бръснене, стригане и епилация с вграден електрически двигател

бр.

27.51.23.10

Сешоари

бр.

27.51.23.30

Други фризьорски електронагревателни апарати, вкл. електрически ролки
и маши за коса (без сешоари и фризьорски каски)

бр.

27.51.23.50

Електронагревателни апарати за сушене на ръце

бр.

27.51.23.70

Електрически ютии

бр.

хил. лв
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27.51.24.10

Други уреди за почистване, работещи чрез вакуум (без тези с вграден елек
трически двигател)

бр.

27.51.24.30

Електрически апарати за приготвяне на кафе или чай, вкл. съдържащите
цедка (перколатори)

бр.

27.51.24.50

Електрически тостери, вкл. фурни за печене на хляб, картофи и други хра
нителни продукти с малки размери

бр.

27.51.24.90

Други битови електронагревателни уреди (без апарати за фризьорски цели
и апарати за сушене на ръце, апарати за затопляне на помещения или на
почвата, ютии, микровълнови фурни, готварски печки, котлони, грилове,
скари, апарати за приготвяне на кафе или чай и тостери)

бр.

27.51.25.30

Електрически бойлери с моментално загряване

бр.

27.51.25.60

Електрически бойлери (без тези с моментално загряване) и бързовари

бр.

27.51.26.30

Електрически акумулиращи радиатори

бр.

27.51.26.50

Електрически радиатори, отопляващи чрез циркулация на течности, чрез
конвекция или с вграден вентилатор

бр.

27.51.26.90

Други електрически апарати за затопляне на помещения и на почвата или
за подобни приложения

бр.

27.51.27.00

Микровълнови фурни

бр.

27.51.28.10

Електрически готварски печки за домакинска употреба

бр.

27.51.28.30

Електрически котлони за домакинска употреба

бр.

27.51.28.50

Електрически грилове и скари за домакинска употреба

бр.

27.51.28.70

Електрически фурни за вграждане за домакинска употреба

бр.

27.51.28.90

Електрически фурни за домакинска употреба (без тези за вграждане и ми
кровълновите)

бр.

27.51.29.00

Реотани, без графитни

кг

27.51.30.10

Части за прахосмукачки и други уреди за почистване, работещи чрез ваку хил. лв
ум, за бита

27.51.30.30

Части за битови електромеханични уреди (без прахосмукачки) с вграден хил. лв
електрически двигател

27.51.30.50

Части за машинки за бръснене, стригане и епилация с вграден електрически хил. лв
двигател

27.51.30.70

Части за други битови електроуреди – бойлери, бързовари; апарати за за хил. лв
топляне на помещения, на почвата или за подобни приложения; апарати
фризьорски или за сушене на ръце; ютии; други нагревателни апарати

27.52.11.13

Неелектрически уреди за готвене или затопляне на ястия (вкл. самостоя
телните фурни и готварски печки, които могат да бъдат използвани допъл
нително и за централно отопление) с газ или с газ и други горива от чугун
или стомана с фурна

бр.

27.52.11.15

Неелектрически уреди за готвене или затопляне на ястия (вкл. самостоя
телните фурни и готварски печки, които могат да бъдат използвани допъл
нително и за централно отопление) с газ или с газ и други горива от чугун
или стомана без фурна

бр.

27.52.11.90

Неелектрически битови уреди за готвене или затопляне на ястия от чугун,
стомана или мед (без тези с газ или с газ и други горива)

бр.

27.52.12.34

Камини, печки, котлета на бойлери, мангали и подобни битови уреди (без
тези за готвене или затопляне на ястия) с газ или с газ и други горива от
чугун или стомана

бр.

27.52.12.50

Камини, печки, котлета на бойлери, мангали и подобни битови уреди (без
тези за готвене или затопляне на ястия) с течни горива от чугун или стомана

бр.

27.52.12.70

Камини, печки, котлета на бойлери, мангали и подобни битови уреди (без
тези за готвене или затопляне на ястия) с твърди горива от чугун или стомана

бр.

27.52.13.00

Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух от стомана

бр.
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27.52.14.00

Неелектрически нагреватели за вода с моментално загряване (газови) или
с акумулиращо излъчване

бр.

27.52.20.00

Части от чугун или стомана за неелектрически битови уреди

27.90.11.50

Електрически машини с функция за превод или за речник; антенни усил хил. лв
ватели; оградни електрификатори и други електрически машини и апарати
със специфична функция, н.д. (без зареждащи устройства за акумулатори,
солариуми и подобни апарати за получаване на тен)

27.90.12.30

Електрически изолатори (без тези от стъкло и керамика)

кг

27.90.12.80

Изолационни части (без тези от керамика и пластмаси) за машини, апара
ти и електрически инсталации; изолационни тръби с вътрешна изолация и
техните части за свързване, от неблагородни метали

кг

27.90.13.30

Графитни електроди, използвани за пещи

кг

27.90.13.50

Графитни електроди (без тези за пещи)

кг

27.90.13.70

Графитни четки

кг

27.90.13.90

Изделия от графит или друг въглерод, със или без метал, за електрическо
приложение (без графитни електроди и четки)

кг

27.90.20.20

Информационни табла с вградени течнокристални индикатори (LCD)

кг

27.90.20.50

Информационни табла със светодиоди (LED)

кг

27.90.20.80

Други електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

кг

27.90.31.09

Електрически поялници и пистолети за спояване

бр.

27.90.31.18

Електрически машини и апарати за твърдо или меко спояване (без поялници
и пистолети)

бр.

27.90.31.45

Машини и апарати за електросъпротивително заваряване на металите

бр.

27.90.31.54

Машини и апарати за електродъгово или плазмено заваряване на металите,
изцяло или частично автоматични

бр.

27.90.31.63

Машини и апарати за заваряване, ръчни, с обмазани електроди

бр.

27.90.31.72

Машини и апарати за електродъгово или плазмено заваряване на металите
(без изцяло или частично автоматичните; ръчни машини и апарати с об
мазани електроди)

бр.

27.90.31.81

Електрически машини и апарати за заваряване на метали (без тези за съпро
тивително, електродъгово или плазмено заваряване); електрически машини
и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или от металокерамика
(без пистолети за пръскане на метали)

бр.

27.90.31.91

Електрически машини и апарати за заваряване на термопластични материали
(без уредите за бондиране, използвани при производство на полупроводни
кови устройства)

бр.

27.90.32.00

Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо
изхвърляне на струи от метали или металокерамика

хил. лв

27.90.33.30

Части за електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или хил. лв
управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или пар
кинги, пристанищни съоръжения или летища

27.90.33.50

Части за електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

хил. лв

27.90.33.70

Части за електрически машини и апарати със специфична функция, н.д.

хил. лв

27.90.33.90

Електрически части за машини, апарати и устройства, н.д.

хил. лв

27.90.41.30

Токоизправители (без тези, използвани с апаратите за телекомуникация,
автоматичните машини за обработка на информация и техните единици;
зареждащи устройства за акумулатори)

бр.

27.90.41.33

Зареждащи устройства за акумулатори

бр.

27.90.41.40

Статични преобразуватели, използвани с апаратите за телекомуникация,
автоматични машини за обработка на информация и техните единици

бр.

27.90.41.53

Инвертори с мощност <= 7,5 кВА

бр.

27.90.41.55

Инвертори с мощност > 7,5 кВА

бр.

хил. лв
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27.90.41.70

Статични преобразуватели (без тези, използвани с апаратите за телекому
никация, автоматичните машини за обработка на информация и техните
единици, на зареждащи устройства за акумулатори, на токоизправители с
поликристален полупроводник и други токоизправители, както и на инвертори)

бр.

27.90.41.90

Други части за статични преобразуватели (без електронните сглобки, от хил. лв
видовете, използвани с апарати за телекомуникация, автоматичните машини
за обработка на информация и техните единици)

27.90.42.00

Горивни клетки

27.90.43.00

Bисокочестотни електрически филтри за напрежение > 1 кВ

бр.

27.90.44.00

Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с
изолирани проводници и съединители

кг

27.90.45.10

Ускорители на частици

кг

27.90.45.30

Генератори на сигнали

кг

27.90.45.50

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки

бр.

27.90.45.60

Електромагнитни подемни глави, електромагнити; патронници, държатели
и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране и
части за тях

кг

27.90.45.70

Солариуми и подобни апарати за добиване на тен

бр.

27.90.51.00

Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц
и с възможност да абсорбират реактивна мощност >= 0,5 квар (силнотокови
кондензатори)

бр.

27.90.52.20

Постоянни електрически танталови или електролитни алуминиеви конден
затори (без силнотокови)

бр.

27.90.52.40

Постоянни електрически кондензатори, н.д.

бр.

27.90.53.00

Променливи или настройващи електрически кондензатори

бр.

27.90.60.35

Други постоянни резистори за мощност <= 20 Вт

бр.

27.90.60.37

Други постоянни резистори за мощност > 20 Вт

бр.

27.90.60.55

Променливи резистори, навити, за мощност <= 20 Вт (вкл. реостати и по
тенциометри)

бр.

27.90.60.57

Променливи резистори, навити, за мощност > 20 Вт

бр.

27.90.60.80

Постоянни въглеродни резистори, композиционни или слоести; други про
менливи резистори (вкл. реостати и потенциометри)

бр.

27.90.70.10

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управле хил. лв
ние на релсов път

27.90.70.30

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управле
ние на шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни
съоръжения или летища

27.90.81.00

Части за електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи хил. лв

27.90.82.00

Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри

хил. лв

28.11.11.00

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извън
бордови

бр.

28.11.12.00

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби (без из
вънбордови двигатели); други бутални двигатели с искрово запалване

бр.

28.11.13.11

Дизелови двигатели за придвижване на кораби с мощност <= 200 кВт

бр.

28.11.13.15

Дизелови двигатели за придвижване на кораби с мощност > 200 кВт, но
<= 1000 кВт

бр.

28.11.13.19

Дизелови двигатели за придвижване на кораби с мощност > 1000 кВт

бр.

28.11.13.20

Дизелови двигатели за придвижване на локомотиви и мотриси

бр.

28.11.13.31

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност <= 15 кВт

бр.

28.11.13.33

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 15 кВт, но
<= 30 кВт

бр.

хил. лв

кг
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28.11.13.35

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 30 кВт, но
<= 50 кВт

бр.

28.11.13.37

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 50 кВт, но
<= 100 кВт

бр.

28.11.13.53

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 100 кВт, но
<= 200 кВт

бр.

28.11.13.55

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 200 кВт, но
<= 300 кВт

бр.

28.11.13.57

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 300 кВт, но
<= 500 кВт

бр.

28.11.13.73

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 500 кВт, но
<= 1000 кВт

бр.

28.11.13.75

Дизелови двигатели за промишлена употреба с мощност > 1000 кВт

бр.

28.11.21.60

Парни турбини

кВт

28.11.22.00

Хидравлични турбини и колела

кВт

28.11.23.00

Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

кВт

28.11.24.00

Ветрогенератори

бр.

28.11.31.00

Части за парни турбини

хил. лв

28.11.32.00

Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите)

хил. лв

28.11.33.00

Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

хил. лв

28.11.41.00

Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни хил. лв
двигатели

28.11.42.00

Части за дизелови двигатели

28.12.11.30

Хидравлични двигатели с праволинейно движение (цилиндри), без хидра
влични системи

бр.

28.12.11.80

Пневматични двигатели с праволинейно движение (цилиндри)

бр.

28.12.12.00

Ротационни хидравлични и пневматични двигатели

бр.

28.12.13.20

Маслено-хидравлични помпи (бутални помпи)

бр.

28.12.13.50

Маслено-хидравлични помпи (зъбни помпи)

бр.

28.12.13.80

Маслено-хидравлични помпи (пластинкови/крилчати помпи)

бр.

28.12.14.20

Редуцирвентили, комбинирани с филтри или лубрификатори

кг

28.12.14.50

Вентили за масленохидравлични трансмисии

кг

28.12.14.80

Вентили за пневматични трансмисии

кг

28.12.15.30

Хидравлични агрегати с обемни помпи с възвратно-постъпателно действие

бр.

28.12.15.80

Хидравлични агрегати с обемни ротационни помпи

бр.

28.12.16.30

Хидравлични системи (хидравличен агрегат, хидравлични цилиндри и тръ
би) с праволинейно движение, с хидравличен цилиндър като работен орган

бр.

28.12.16.80

Хидравлични системи (хидравличен агрегат, хидравлични цилиндри и тръби)
с хидравличен агрегат като работен орган (без тези с праволинейно движе
ние, с хидравличен цилиндър като работен орган)

бр.

28.12.20.00

Части за хидравлични и пневматични двигатели

28.13.11.05

Помпи за подаване на гориво или смазочни масла, дори с измервателни
уреди, използвани в бензиностанциите, сервизите или гаражите

бр.

28.13.11.25

Помпи за течности, дори с измервателни уреди (без тези за подаване на
гориво или смазочни масла, използвани в бензиностанциите, сервизите или
гаражите)

бр.

28.13.11.45

Помпи за течности, ръчни (без тези, снабдени с измервателен уред или
вграден в тях измервателен уред)

бр.

28.13.11.65

Помпи за гориво, масла или охлаждаща течност за двигатели с вътрешно
горене

бр.

хил. лв

хил. лв
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единица

28.13.11.85

Бетонпомпи

бр.

28.13.12.20

Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на
буталото (дозиращи помпи)

бр.

28.13.12.50

Други обемни помпи за течности с праволинейно движение на буталото

бр.

28.13.12.80

Други обемни помпи с възвратно-постъпателно движение на буталото (мем
бранни помпи)

бр.

28.13.13.20

Други обемни ротационни помпи за течности (зъбни помпи)

бр.

28.13.13.40

Други обемни ротационни помпи за течности (пластинкови/крилчати помпи)

бр.

28.13.13.60

Други обемни ротационни помпи за течности (винтови/червячни помпи)

бр.

28.13.13.80

Други обемни ротационни помпи за течности, н.д.

бр.

28.13.14.13

Центробежни потопяеми едностъпални помпи (пресушаващи)

бр.

28.13.14.15

Центробежни потопяeми многостъпални помпи

бр.

28.13.14.17

Циркулационни помпи за централно отопление и топла вода

бр.

28.13.14.20

Центробежни помпи за течности (с нагнетателен отвор с диаметър <= 15 мм)

бр.

28.13.14.30

Помпи с колела с канали и помпи със страничен канал (с нагнетателен
отвор с диаметър > 15 мм)

бр.

28.13.14.51

Помпи с радиално оттичане, едностъпални, за единичен поток (с нагнета
телен отвор с диаметър > 15 мм), моноблок

бр.

28.13.14.53

Помпи с радиално оттичане, едностъпални, за единичен поток (с нагнета
телен отвор с диаметър > 15 мм), без моноблок

бр.

28.13.14.55

Центробежни помпи с радиално оттичане, едностъпални, многопоточни (с
нагнетателен отвор с диаметър > 15 мм)

бр.

28.13.14.60

Центробежни помпи с радиално оттичане, многостъпални (с нагнетателен
отвор с диаметър >15 мм)

бр.

28.13.14.71

Други центробежни помпи, едностъпални (за смесени потоци или аксиални
помпи)

бр.

28.13.14.75

Други центробежни помпи, многостъпални (за смесени потоци или акси
ални помпи)

бр.

28.13.14.80

Други помпи за течности; елеватори за течности

бр.

28.13.21.70

Бутално-ротационни помпи, пластинкови ротационни помпи, молекулярни
помпи и помпи Рутс, дифузионни помпи, криостатни помпи и адсорбционни
помпи

бр.

28.13.21.90

Други вакуумпомпи (без дифузионни, криостатни, адсорбционни, буталноротационни, пластинкови, молекулярни помпи и помпи Рутс)

бр.

28.13.22.00

Въздушни помпи, ръчни или крачни

бр.

28.13.23.00

Компресори за хладилно оборудване

бр.

28.13.24.00

Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат
да се теглят

бр.

28.13.25.30

Турбокомпресори, едностъпални

бр.

28.13.25.50

Турбокомпресори, многостъпални

бр.

28.13.26.30

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, про
извеждащи свръхналягане <= 15 бар, с дебит <= 60 м 3/ч

бр.

28.13.26.50

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, про
извеждащи свръхналягане <= 15 бар, с дебит, > 60 м 3/ч

бр.

28.13.26.70

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, про
извеждащи свръхналягане > 15 бар, с дебит <= 120 м 3/ч

бр.

28.13.26.90

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, про
извеждащи свръхналягане > 15 бар, с дебит > 120 м 3/ч

бр.

28.13.27.30

Обемни ротационни компресори, едновалови

бр.

28.13.27.53

Обемни ротационни компресори, многовалови, винтови (червячни)

бр.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ –
2016

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5

Наименование на позицията

Измерителна
единица

28.13.27.55

Обемни ротационни компресори, многовалови (без винтовите (червячни)
компресори)

бр.

28.13.28.00

Въздушни помпи и въздухоочистители (чиято най-голяма хоризонтална
страна > 120 см, с вграден вентилатор, дори с филтър), без вакуумпомпи,
ръчни или крачни въздушни помпи, вентилатори и компресори

бр.

28.13.31.00

Части за помпи и елеватори за течности

28.13.32.00

Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компре хил. лв
сори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители

28.14.11.20

Редуцирвентили за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни съдове, от
чугун или стомана (некомбинирани с филтри или лубрикатори)

кг

28.14.11.40

Редуцирвентили за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни съдове (без
тези от чугун или стомана и комбинираните с филтри или лубрикатори)

кг

28.14.11.60

Възвратни клапани за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни съдове

кг

28.14.11.70

Вентили за вътрешни и външни гуми

кг

28.14.11.80

Преливни или предпазни клапани за тръбопроводи, котли, резервоари и
подобни съдове

кг

28.14.12.33

Смесители за санитарно-водопроводна арматура

кг

28.14.12.35

Друга санитарно-водопроводна арматура (без смесители)

кг

28.14.12.53

Термостатни кранове за радиатори за централно отопление

кг

28.14.12.55

Арматура за радиатори за централно отопление (без термостатни кранове)

кг

28.14.13.13

Регулиращи вентили за температура (без термостатни кранове за радиатори
за централно отопление)

кг

28.14.13.15

Регулиращи вентили (без тези за температура)

кг

28.14.13.33

Шибъри от чугун

кг

28.14.13.35

Шибъри от стомана

кг

28.14.13.37

Шибъри, различни от тези от чугун или стомана

кг

28.14.13.53

Вентилни кранове от чугун

кг

28.14.13.55

Вентилни кранове от стомана

кг

28.14.13.57

Вентилни кранове от други материали

кг

28.14.13.73

Сферични, конусовидни или цилиндрични кранове

кг

28.14.13.75

Дроселни кранове

кг

28.14.13.77

Мембранни кранове

кг

28.14.13.80

Други арматурни изделия, н.д.

кг

28.14.20.00

Части за арматурни изделия

28.15.10.30

Сачмени лагери

кг

28.15.10.53

Лагери с конусни ролки, вкл. сглобки на конусите с конусните ролки

кг

28.15.10.55

Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

кг

28.15.10.57

Лагери с цилиндрични ролки (без иглените лагери)

кг

28.15.10.70

Иглени лагери

кг

28.15.10.90

Ролкови лагери, вкл. комбинираните сачмено-ролкови лагери (без иглени
и сачмени лагери и лагери с цилиндрични ролки, ролкови с бъчвообразни
ролки, с конусни ролки)

кг

28.15.21.30

Втулково-ролкови вериги (галови) от стомана за велосипеди и мотоциклети

кг

28.15.21.50

Втулково-ролкови вериги (галови) от стомана (без тези за велосипеди и
мотоциклети)

кг

28.15.21.70

Вериги с шарнирно свързване от стомана (без втулково-ролкови вериги)

кг

28.15.22.30

Колянови валове и колена

кг

28.15.22.50

Шарнирни (карданни) валове

кг

хил. лв

хил. лв
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Измерителна
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28.15.22.70

Други трансмисионни валове

кг

28.15.23.30

Лагерни кутии (опори) с вградени лагери

кг

28.15.23.50

Лагерни кутии (опори) без вградени лагери; лагерни черупки

кг

28.15.24.32

Зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела за стационарно оборудване

кг

28.15.24.33

Зъбни предавки с конусни или цилиндрично-конусни зъбни колела

кг

28.15.24.34

Зъбни предавки с червячно зъбно колело

кг

28.15.24.40

Други зъбни предавки

кг

28.15.24.50

Редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори

кг

28.15.24.73

Сачмено-винтови и ролково-винтови двойки

кг

28.15.24.75

Други трансмисионни елементи

кг

28.15.25.00

Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки)

кг

28.15.26.00

Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители)

кг

28.15.31.30

Сачми, ролки и игли

кг

28.15.31.50

Части за лагери (без сачми, ролки и игли)

хил. лв

28.15.32.00

Части за вериги с шарнирно свързване от стомана

хил. лв

28.15.39.30

Части за лагерни кутии за всички видове лагери

хил. лв

28.15.39.50

Части за трансмисионни валове, зъбни предавки и фрикционни колена, хил. лв
сачмено- или ролково-винтови двойки, редуктори и скоростни регулатори,
маховици, ролки и съединители

28.21.11.30

Горелки за захранване на огнища с течно гориво

бр.

28.21.11.50

Горелки за захранване на огнища (вкл. комбинираните горелки), различни
от тези с течно гориво

бр.

28.21.11.70

Автоматични огнища, вкл. техните стокери, механичните скари, механичните
устройства за отвеждане на пепелта и подобни устройства

бр.

28.21.12.30

Пещи за пържене, топене или други термични обработки на руди или ме
тали, неелектрически

бр.

28.21.12.70

Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне
на отпадъци (без пещи за пържене, топене или други термични обработки
на руди или метали, пещи за хляб)

кг

28.21.13.30

Пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити, електрически

бр.

28.21.13.51

Електрически съпротивителни промишлени или лабораторни пещи с инди
ректно загряване (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)

кг

28.21.13.53

Електрически промишлени или лабораторни пещи, действащи чрез индукция

кг

28.21.13.54

Електрически промишлени или лабораторни пещи и апарати за термична
обработка на материалите, вкл. действащите чрез диелектрични загуби (без
съпротивителни пещи и действащите чрез индукция)

кг

28.21.14.30

Части за горелки и автоматични огнища

28.21.14.50

Части за промишлени или лабораторни пещи (вкл. пещи за изгаряне на хил. лв
отпадъци), неелектрически

28.21.14.70

Части за промишлени или лабораторни пещи, електрически

28.22.11.30

Полиспасти с електрически двигател (без специално предназначените за
повдигане на превозни средства)

бр.

28.22.11.70

Полиспасти (без тези с електрически двигател и специално предназначените
за повдигане на превозни средства)

бр.

28.22.12.00

Лебедки и кабестани (без специално предназначените за повдигане на пре
возни средства)

бр.

28.22.13.30

Неподвижни подемници, използвани в гаражите

бр.

28.22.13.50

Хидравлични крикове за превозни средства (без използваните в гаражите)

бр.

28.22.13.70

Крикове за превозни средства (без хидравличните и използваните в гаражите)

бр.

хил. лв

хил. лв

БРОЙ 91
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ПРОДПРОМ –
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ВЕСТНИК
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Наименование на позицията

Измерителна
единица

28.22.14.20

Мостови кранове и мостови греди върху неподвижни носачи

бр.

28.22.14.33

Подвижни козлови кранове върху гуми и контейнерообработващи (обкрач
ващи) кари

бр.

28.22.14.35

Мостови кранове, мостови греди, козлови кранове и претоварващи мостове
(без тези върху неподвижни носачи или върху гуми)

бр.

28.22.14.40

Кулокранове и портални кранове

бр.

28.22.14.50

Други самоходни подемни машини и устройства (например подемни крано
ве, които се придвижват по релси и се използват на строителни обекти, в
кариери и други обекти)

бр.

28.22.14.60

Подемно-транспортни устройства, предназначени да бъдат монтирани върху
пътно превозно средство

бр.

28.22.14.70

Машини и устройства за разтоварване или подемно-транспортни операции,
други

бр.

28.22.15.13

Електрокари с височина на подема >= 1 м

бр.

28.22.15.15

Електрокари с височина на подема < 1 м

бр.

28.22.15.30

Мотокари, снабдени с подемно устройство

бр.

28.22.15.50

Товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно устройство (без самоходни)

бр.

28.22.15.70

Електрокари и мотокари (вкл. кари влекачи), неснабдени с подемно устройство

бр.

28.22.16.30

Асансьори и товароподемници, електрически

бр.

28.22.16.50

Асансьори и товароподемници (без електрически)

бр.

28.22.16.70

Ескалатори и движещи се пътеки

бр.

28.22.17.40

Пневматични подемници или транспортьори

бр.

28.22.17.50

Подемници, транспортьори или конвейери с непрекъснато действие, с кофа
(без специално предназначените за мини или други подземни работи)

бр.

28.22.17.70

Подемници, транспортьори или конвейери с непрекъснато действие, с лента
или ремък (без специално предназначените за мини или други подземни
работи)

бр.

28.22.17.93

Ролкови транспортьори или конвейери (без специално предназначените за
мини или други подземни работи)

бр.

28.22.17.95

Подемници, транспортьори или конвейери с непрекъснато действие (без
тези с кофа, лента или ремък, ролковите транспортьори или конвейери и
специално предназначените за мини или други подземни работи)

бр.

28.22.18.20

Въжени линии (вкл. седалкови и ски влекове); механизми за теглене на
въжени железници

бр.

28.22.18.40

Машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне
на товари, н.д.

бр.

28.22.18.50

Товарачни машини, специално пригодени за използване в селското стопанство

бр.

28.22.19.30

Части за полиспасти, лебедки, кабестани и крикове; части за кари с подемно хил. лв
устройство и за други машини и устройства за повдигане, товарене, разто
варване или пренасяне на товари

28.22.19.50

Части за асансьори, товароподемници, ескалатори и движещи се пътеки

хил. лв

28.22.19.70

Части за кари, неснабдени с подемно устройство, и части за кари влекачи

хил. лв

28.22.20.00

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки за подемнотранспортни машини и машини за добива и строителството

кг

28.23.10.00

Пишещи машини и машини за обработка на текстове; електронни калку
латори, вкл. преносими; счетоводни машини, автоматични регистриращи
касови апарати, терминали за безкасово плащане, машини за обработка
на пощата с устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на
билети и подобни машини, съдържащи сметачно устройство

бр.

28.23.21.10

Фотокопирни апарати с оптична или контактна система и термокопирни
апарати; офис печатарски офсет машини и устройства с формат на листа <=
22 х 36 см; друга офис техника, вкл. диктофони, които не могат да работят
без външен източник на енергия

бр.

С Т Р.
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Измерителна
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28.23.22.10

Части и принадлежности за пишещи, сметачни и подобни машини, съдър хил. лв
жащи сметачно устройство; части и принадлежности за други печатащи
устройства, копирни и факсмашини, дори комбинирани помежду си; части
и принадлежности за други офис машини и апарати

28.24.11.13

Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, вкл. ротативни, работещи
без външен източник на енергия

бр.

28.24.11.15

Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид, електропневматични

бр.

28.24.11.17

Пробивни инструменти (дрелки) от всякакъв вид (различни от работещите
без външен източник на енергия и електропневматичните)

бр.

28.24.11.20

Електромеханични инструменти, работещи без външен източник на енергия
(без дрелки и триони)

бр.

28.24.11.23

Ножовки с вграден електрически двигател

бр.

28.24.11.25

Циркуляри с вграден електрически двигател

бр.

28.24.11.27

Триони с вграден електрически двигател (без циркуляри и ножовки)

бр.

28.24.11.50

Ъглови, лентови и други шлайфмашини и рендета с вграден електрически
двигател

бр.

28.24.11.80

Ножици за подрязване на жив плет, косачки за трева, култиватори за пле
вене, с вграден електрически двигател

бр.

28.24.11.85

Други преносими инструменти с вграден електрически двигател, н.д.

бр.

28.24.12.40

Пневматични инструменти (дори с ударно действие) за ръчна работа

бр.

28.24.12.60

Верижни триони с вграден неелектрически двигател за ръчна работа

бр.

28.24.12.80

Хидравлични инструменти или инструменти с вграден неелектрически дви
гател за ръчна работа, н.д.

бр.

28.24.21.00

Части за верижни триони и други преносими инструменти с вграден елек хил. лв
трически двигател

28.24.22.50

Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател

28.25.11.30

Топлообменници

бр.

28.25.11.50

Апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове

бр.

28.25.12.20

Машини и апарати за климатизиране на въздуха, стенни или за прозорци,
образуващи цяло тяло или от вида „split-systems“ (с разделени елементи)

бр.

28.25.12.40

Машини и апарати за климатизиране на въздуха в моторни превозни средства

бр.

28.25.12.50

Машини и апарати за климатизиране с устройство за охлаждане (без тези за
моторни превозни средства и стенните или за прозорци, образуващи цяло
тяло или от вида „split-systems“ (с разделени елементи)

бр.

28.25.12.70

Машини и апарати за климатизиране на въздуха, без устройство за охлаждане

бр.

28.25.13.33

Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване с вграден охладител или
изпарител за замразени хранителни продукти

бр.

28.25.13.35

Витрини и шкафове за охлаждане или замразяване с вграден охладител или
изпарител (без тези за замразени хранителни продукти)

бр.

28.25.13.60

Мебели за охлаждане или замразяване с вграден охладител или изпарител
(без комбинираните хладилници и замразители с отделна външна врата, дома
кинските замразители, витрините и шкафовете за охлаждане и замразяване)

бр.

28.25.13.80

Термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха

бр.

28.25.13.90

Други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

бр.

28.25.14.10

Апарати за филтриране или пречистване на въздуха (без въздушни филтри
за двигатели с вътрешно горене)

бр.

28.25.14.30

Апарати за филтриране или пречистване на други газове (без тези, използ
ващи каталитичен метод и изотопни сепаратори)

бр.

28.25.14.40

Апарати за филтриране или пречистване на други газове чрез каталитичен
метод

бр.

28.25.20.30

Аксиални вентилатори, различни от тези за домакинска употреба

бр.

хил. лв
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28.25.20.50

Центробежни вентилатори, различни от тези за домакинска употреба

бр.

28.25.20.70

Вентилатори (без тези за домакинска употреба, аксиални и центробежни)

бр.

28.25.30.10

Части за машини и апарати за климатизиране на въздуха

28.25.30.30

Мебели, предназначени за вграждане в тях на охладително или замразително
съоръжение

бр.

28.25.30.50

Части за промишлено хладилно оборудване (вкл. изпарители и кондензатори)

бр.

28.25.30.70

Части за хладилници и замразители (вкл. за домакинска употреба) и тер хил. лв
мопомпи, н.д.

28.25.30.80

Части за апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване хил. лв
на материали чрез изпичане, дестилация, стерилизация, пастьоризация и т.н.
(без домакинските) и за неелектрически нагреватели за вода

28.29.11.00

Въздушни или водни газогенератори; ацетиленови и подобни газогенератори;
апарати за дестилация или ректификация

бр.

28.29.12.30

Апарати за филтриране или пречистване на води

бр.

28.29.12.50

Апарати за филтриране или пречистване на напитки, различни от водата

бр.

28.29.12.70

Апарати за филтриране или пречистване на течности, различни от тези за
напитки и вода, или от тези за минерални масла в двигатели с вътрешно
горене

бр.

28.29.13.30

Маслени и горивни филтри за двигатели с вътрешно горене

бр.

28.29.13.50

Входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене

бр.

28.29.21.20

Машини и устройства за почистване или изсушаване на бутилки или други
съдове

бр.

28.29.21.50

Машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване, капсуловане или
етикетиране на бутилки, кутии, туби, торби или други опаковки; машини и
устройства за газиране на напитки

бр.

28.29.21.80

Машини и апарати за пакетиране или опаковане на стоки

бр.

28.29.22.10

Пожарогасители, дори заредени

бр.

28.29.22.20

Шприцпистолети и подобни апарати

бр.

28.29.22.30

Пясъкоструйни и пароструйни машини и подобни апарати за изхвърляне
на струи

бр.

28.29.22.40

Други механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или
пулверизиране на течни или прахообразни материали (без пожарогасители,
шприцпистолети, паро- и пясъкоструйни машини и апарати и апарати за
земеделска употреба)

бр.

28.29.23.00

Металопластични и механични уплътнители

кг

28.29.31.30

Везни за непрекъснато претегляне върху транспортьори

бр.

28.29.31.80

Везни за претегляне на постоянни тегловни маси и везни за претегляне и
пълнене или за дозиране

бр.

28.29.32.00

Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински
везни

бр.

28.29.39.10

Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предвари
телно определено тегло, вкл. механични тегловни сортировачки, измерващи
<= 5000 кг

бр.

28.29.39.30

Уреди и апарати за претегляне и етикетиране на опаковани стоки, мостови
везни и други уреди и апарати за претегляне (без тези за магазини, за из
мерване на теглото на хора, домакински, за непрекъснато претегляне върху
транспортьори и прецизните везни <= 5 сг)

бр.

28.29.39.50

Везни търговски, измерващи <= 30 кг

бр.

28.29.39.60

Нивелири (либели)

бр.

28.29.39.75

Метри и мерителни линии

бр.

28.29.39.79

Ръчни инструменти за измерване на дължина, н.д.

хил. лв

хил. лв
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28.29.41.00

Центрофуги (без използваните в лаборатории, млекарските и за изстискване
на пране)

бр.

28.29.42.00

Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло

бр.

28.29.43.30

Автоматични машини за продажба на стоки със затоплящо или охлаждащо
устройство

бр.

28.29.43.50

Други автоматични машини за продажба на стоки (вкл. машини за размяна
на монети) без затоплящо или охлаждащо устройство

бр.

28.29.50.00

Промишлени съдомиялни

бр.

28.29.60.30

Охладителни кули и подобни съоръжения за директно охлаждане (без де
лителни стени) посредством рециркулация на водата

бр.

28.29.60.50

Апарати и устройства за вакуумна метализация

бр.

28.29.60.90

Апарати и устройства за обработване на материали чрез операции, изисква
щи промяна на температурата (без тези за директно охлаждане посредством
рециркулация на вода и апарати за вакуумна метализация)

бр.

28.29.70.20

Ръчни газови горелки

бр.

28.29.70.90

Машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване
(без електрически и ръчни газови горелки)

бр.

28.29.81.00

Части за газогенератори: въздушни, водни, ацетиленови и подобни

хил. лв

28.29.82.20

Части за центрофуги, вкл. за центрофугални изстисквачки

хил. лв

28.29.82.50

Части за апарати за филтриране и пречистване на течности или газове

хил. лв

28.29.83.13

Цилиндри за каландри и валци

28.29.83.15

Части за каландри и валци, различни от цилиндрите

28.29.83.20

Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди или апарати за хил. лв
претегляне

28.29.83.40

Части за механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране хил. лв
на течни или прахообразни материали

28.29.83.50

Части за автоматични машини за продажба на стоки (вкл. машини за раз хил. лв
мяна на монети)

28.29.84.00

Неелектрически части за машини (неавтоматични устройства за смазва хил. лв
не, уплътнителни пръстени, ръчни маховици, командни лостове и ръчки,
картери, плочи и предпазни устройства за машини, носещи конструкции и
цокли за машини), н.д.

28.29.85.10

Части за съдомиялни машини

28.29.85.20

Части за машини и устройства за почистване или изсушаване, пълнене, хил. лв
затваряне или етикетиране и капсуловане на бутилки, кутии или други опа
ковки; машини и апарати за опаковане на стоки или за газиране на напитки

28.29.86.00

Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и хил. лв
повърхностно закаляване

28.30.10.00

Зеленчуково-градинарски трактори

бр.

28.30.21.00

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на
двигателя <= 37 кВт

бр.

28.30.22.00

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на
двигателя > 37 кВт, но <= 59 кВт

бр.

28.30.23.30

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на
двигателя > 59 кВт, но <= 75 кВт

бр.

28.30.23.50

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на
двигателя > 75 кВт, но <= 90 кВт

бр.

28.30.23.70

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, нови, с мощност на
двигателя > 90 кВт

бр.

28.30.23.90

Трактори (вкл. трактори за комунално строителство и едноосните влекачи
за прикачните автомобили), нови (без колесните за селското и горското
стопанство, верижните трактори, карите и карите влекачи)

бр.

бр.
хил. лв

хил. лв
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28.30.31.40

Плугове

бр.

28.30.32.10

Разрохквачки и култиватори

бр.

28.30.32.20

Дискови брани

бр.

28.30.32.30

Брани (без дисковите брани)

бр.

28.30.32.50

Мотофрези

бр.

28.30.32.70

Специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични
гребла за плевене

бр.

28.30.33.33

Прецизни сеялки с централно управление (редосеялки)

бр.

28.30.33.35

Сеялки (без прецизните)

бр.

28.30.33.50

Садачни и разсадосадачни машини

бр.

28.30.34.30

Разхвърлящи машини за минерални или химични торове (с изкл. на пръс
качките за течни торове)

бр.

28.30.34.50

Разхвърлящи машини за оборски тор, компост или други торове (без мине
рални и химични торове и без пръскачките за течни торове)

бр.

28.30.39.00

Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за
култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

бр.

28.30.40.10

Косачки за тревни площи с електрически двигател

бр.

28.30.40.30

Косачки за тревни площи, самоходни, с неелектрически двигател, чието
приспособление за рязане се върти хоризонтално

бр.

28.30.40.50

Косачки за тревни площи, самоходни, с неелектрически двигател (без тези,
чието приспособление за рязане се върти хоризонтално)

бр.

28.30.40.70

Косачки за тревни площи без двигател

бр.

28.30.51.30

Моторни косачки (без тези за градински площи или спортни площадки)

бр.

28.30.51.50

Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), при
годени за теглене или носене от трактор

бр.

28.30.51.70

Други сенокосачки (без тези за градински площи или спортни площадки,
пригодени за теглене или носене от трактор, и тези с двигател)

бр.

28.30.52.00

Други машини и устройства за сенокос

бр.

28.30.53.40

Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки)

бр.

28.30.54.20

Машини за събиране на картофи

бр.

28.30.54.50

Машини за орязване на корените на цвеклото и машини за събиране на цвекло

бр.

28.30.54.80

Машини за събиране на корени или грудки (без тези за събиране на картофи
или цвекло)

бр.

28.30.59.15

Зърнокомбайни

бр.

28.30.59.30

Машини и устройства за вършитба (без зърнокомбайни)

бр.

28.30.59.45

Машини за прибиране на фураж, несамоходни

бр.

28.30.59.60

Машини за прибиране на фураж, самоходни

бр.

28.30.59.70

Гроздоберачни и други машини за събиране и рязане на реколтата (вкл.
царевица, памук и други) машини

бр.

28.30.60.10

Устройства за поливане (дори ръчни) за земеделски или градинарски цели

бр.

28.30.60.30

Преносими апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизи
ране на течни или прахообразни материали, за земеделски или градинарски
цели (без устройствата за поливане)

бр.

28.30.60.50

Пръскачки или прахоразпръсквачки, пригодени за монтиране или тегленe
от трактор, за земеделски или градинарски цели

бр.

28.30.60.90

Други апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране
на течни или прахообразни материали, за земеделски или градинарски цели

бр.

28.30.70.40

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за
селското стопанство

бр.
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28.30.81.00

Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски
продукти, без зърна или сухи бобови растения

бр.

28.30.82.00

Доилни машини

бр.

28.30.83.00

Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните

бр.

28.30.84.00

Инкубатори и брудери за птицевъдството

бр.

28.30.85.00

Други машини и апарати за птицевъдството (без инкубатори и брудери)

бр.

28.30.86.30

Машини за лесовъдството

бр.

28.30.86.60

Автоматични поилки и други машини и апарати за земеделие, градинарство,
животновъдство, пчеларство и дърводобив

бр.

28.30.91.00

Части за: машини и устройства за прибиране или за вършитба на земеделски хил. лв
култури, вкл. преси за слама или фураж; косачки; машини за сортиране на
яйца, плодове или други земеделски продукти (без житни и бобови растения)

28.30.92.00

Части за земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за хил. лв
подготовка или обработка на почвата или за култивация; части за валяци
за тревни площи

28.30.93.30

Части за машини или апарати за птицевъдството

28.30.93.80

Части за други земеделски, градинарски, лесовъдни или пчеларски машини хил. лв
и апарати (без машини и апарати за птицевъдство)

28.30.94.00

Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д.

28.41.11.10

Обработващи машини, работещи чрез лазерни или други светлинни или
фотонни лъчи

бр.

28.41.11.30

Обработващи машини, работещи чрез ултразвук (без тези за производство
на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми)

бр.

28.41.11.50

Обработващи машини, работещи чрез електроерозия

бр.

28.41.11.60

Машини за водоструйно рязане

бр.

28.41.11.70

Обработващи машини, работещи чрез електрохимични методи, електронни
лъчи, йонни лъчи или плазмена дъга

бр.

28.41.11.80

Обработващи машини, работещи чрез ултразвук, за производство на полу
проводникови прибори или електронни интегрални схеми

бр.

28.41.12.20

Обработващи центри, хоризонтални

бр.

28.41.12.40

Обработващи центри, вертикални (вкл. комбинирани хоризонтални и вер
тикални обработващи центри)

бр.

28.41.12.50

Машини агрегатни за обработка на метали, еднопозиционни

бр.

28.41.12.70

Машини агрегатни за обработка на метали, многопозиционни

бр.

28.41.21.23

Стругови центри, хоризонтални с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.21.27

Автоматични стругове, хоризонтални с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.21.29

Стругове, хоризонтални с цифрово управление (без струговите центри и
автоматичните стругове)

бр.

28.41.21.40

Стругове (вкл. стругови центри), хоризонтални без цифровопрограмно уп
равление

бр.

28.41.21.60

Стругове (вкл. стругови центри), без хоризонталните

бр.

28.41.22.17

Машини фрезови конзолни с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.22.23

Машини фрезови инструментални с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.22.25

Машини фрезови (вкл. фрез-хобели) с цифровопрограмно управление (без
конзолни и инструментални)

бр.

28.41.22.33

Машини с управление на обработващите инструменти за пробиване, раз
стъргване, фрезоване, нарязване на външна или вътрешна резба

бр.

28.41.22.40

Машини разстъргващо-фрезови и машини разстъргващи с цифровопрограмно
управление

бр.

28.41.22.60

Машини разстъргващо-фрезови и машини разстъргващи, без цифровопрог
рамно управление

бр.

хил. лв

хил. лв
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28.41.22.70

Машини фрезови без цифровопрограмно управление (без машини разстъргва
що-фрезови)

бр.

28.41.22.80

Машини резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал

бр.

28.41.23.05

Машини плоскошлифовъчни с цифровопрограмно управление с точност
най-малко 0,01 мм за обработка на метал или металокерамика

бр.

28.41.23.15

Машини кръглошлифовъчни с цифровопрограмно управление с точност
най-малко 0,01 мм за обработка на метал или металокерамика

бр.

28.41.23.25

Машини шлифовъчни с цифровопрограмно управление с точност най-малко
0,01 мм (без плоско- и кръглошлифовъчните) за обработка на метал или
металокерамика

бр.

28.41.23.35

Машини плоскошлифовъчни без цифровопрограмно управление с точност
най-малко 0,01 мм за обработка на метал или металокерамика

бр.

28.41.23.45

Машини кръглошлифовъчни без цифровопрограмно управление с точност
най-малко 0,01 мм за обработка на метал или металокерамика

бр.

28.41.23.55

Машини шлифовъчни без цифровопрограмно управление с точност наймалко 0,01 мм (без плоско- и кръглошлифовъчните) за обработка на метал
или металокерамика

бр.

28.41.23.65

Машини заточващи с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.23.75

Машини заточващи без цифровопрограмно управление

бр.

28.41.23.85

Машини за притриване

бр.

28.41.23.95

Машини за други довършителни операции за обработка на метал

бр.

28.41.24.10

Машини протяжни, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамика

бр.

28.41.24.30

Машини зъбонарезни или зъбошевинговачни, работещи чрез отнемане на
метал или на металокерамика (без шепинги, машини дълбачни или протяжни)

бр.

28.41.24.70

Машини изрязващи или отрезни, работещи чрез отнемане на метал или на
металокерамика

бр.

28.41.24.91

Машини стъргателни (хобел) и други обработващи машини, работещи чрез
отнемане на метал или металокерамика, н.д.

бр.

28.41.31.20

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
плоски изделия с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.31.40

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
изделия, различни от плоските, с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.31.60

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
плоски изделия, без цифровопрограмно управление

бр.

28.41.31.80

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на
изделия, различни от плоските, без цифровопрограмно управление

бр.

28.41.32.40

Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване, вкл. комбинирани машини
за пробиване и рязане, с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.32.61

Машини (вкл. преси) за рязане (без тези за обработка на плоски продукти от
метал и комбинираните машини за пробиване и рязане), без цифровопрог
рамно управление

бр.

28.41.32.80

Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване, вкл. комбинирани машини
за пробиване и рязане, без цифровопрограмно управление

бр.

28.41.33.10

Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или
хидравлични, с цифровопрограмно управление

бр.

28.41.33.20

Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или
хидравлични, без цифровопрограмно управление

бр.

28.41.33.50

Хидравлични преси за обработка на метал (без преси за рязане, навиване,
огъване, прегъване или изправяне)

бр.

28.41.33.60

Нехидравлични преси за обработка на метал (без преси за рязане, навиване,
огъване, прегъване или изправяне)

бр.

28.41.34.10

Стендове за изтегляне на пръти, тръби, профили, тел или подобни, работещи
без отнемане на материал

бр.
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28.41.34.30

Машини резбонакатни или резбовалцуващи, работещи без отнемане на
материал

бр.

28.41.34.50

Машини за изработване на изделия от тел

бр.

28.41.34.71

Машини за студено набиване, стругове за щанцоване, работещи чрез де
формация на метала, машини за производство на гъвкави тръби от спи
раловидни ленти, машини за формоване на метали чрез електромагнитни
импулси (или формоване в магнитна среда) и други машини за обработка
на метал или металокерамика, работещи без отнемане на материал, н.д.
(без нитовъчните машини)

бр.

28.41.40.30

Части и принадлежности за: обработващи центри; стругове; машини за про хил. лв
биване, фрезоване, обрязване, заточване, шлифоване; стъргателни, шепинги,
дълбачни, зъбонарезни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини

28.41.40.50

Части и принадлежности за: машини за коване, щамповане, навиване, пре хил. лв
гъване, рязане, пробиване или назъбване на метали; преси; машини за обра
ботка на метали или металокерамика, работещи без отнемане на материал

28.41.40.70

Части и принадлежности за обработващи машини, работещи чрез ултразвук

хил. лв

28.49.11.30

Машини за рязане на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни
минерални материали или за студена обработка на стъкло

бр.

28.49.11.50

Машини за шлифоване или полиране на камъни, керамика, бетон, азбестоци
мент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло

бр.

28.49.11.70

Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или по
добни минерални материали или за студена обработка на стъкло (без тези
за рязане, шлифоване или полиране)

бр.

28.49.12.10

Машини с ръчно подаване на обработвания детайл между отделните опе
рации за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и
подобни твърди материали

бр.

28.49.12.20

Машини без ръчно подаване на обработвания детайл между отделните опе
рации за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и
подобни твърди материали

бр.

28.49.12.33

Машини за рязане на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и
подобни твърди материали, лентови

бр.

28.49.12.35

Машини за рязане на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и
подобни твърди материали с циркуляри

бр.

28.49.12.37

Машини за рязане на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и
подобни твърди материали (без лентови и тези с циркуляри)

бр.

28.49.12.50

Машини за заглаждане или стъргане; машини за фрезоване или орнаменти
ране на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси и подобни твърди
материали

бр.

28.49.12.63

Машини за шлифоване или полиране на дървесина, корк, кост, ебонит,
твърди пластмаси и подобни твърди материали

бр.

28.49.12.65

Машини за огъване или съединяване на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди
пластмаси и подобни твърди материали

бр.

28.49.12.67

Машини за пробиване или дълбаене на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди
пластмаси и подобни твърди материали

бр.

28.49.12.75

Машини за цепене, нарязване или развиване на дървесина, корк, кост, ебонит,
твърди пластмаси и подобни твърди материали

бр.

28.49.12.79

Стругове и други машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит,
твърди пластмаси и подобни твърди материали

бр.

28.49.12.83

Машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза

кг

28.49.12.87

Преси за производство на плочи от дървесни частици, влакнести или други
дървесни материали и други машини и апарати за обработка на дървесина
или корк

бр.

28.49.13.10

Машини пробивни с цифровопрограмно управление (без тези с управление
на обработващите инструменти)

бр.
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28.49.13.20

Машини пробивни без цифровопрограмно управление (без тези с управление
на обработващите инструменти и ръчните инструменти)

бр.

28.49.13.30

Шепинги и дълбачни машини, работещи чрез отнемане на метал или на
металокерамика

бр.

28.49.13.40

Машини (вкл. преси) за рязане (без комбинирани машини за пробиване и
рязане) с цифровопрограмно управление

бр.

28.49.13.50

Машини (включително пресите) за рязане, за обработка на плоски продукти
от метал (без комбинирани машини за пробиване и рязане), без цифро
вопрограмно управление

бр.

28.49.13.60

Нитовъчни машини

бр.

28.49.21.10

Държачи на инструменти: патронници, затегателни челюсти (цанги) и втулки

кг

28.49.21.30

Държачи на инструменти за стругове (без патронници, цанги и втулки)

кг

28.49.21.40

Държачи на инструменти, автоматични резбонарезни глави и други приспо хил. лв
собления за закрепване на детайли за машини и апарати за производство на
полупроводникови заготовки (boules) или шайби, полупроводникови прибори,
електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран или за тяхното
повдигане, пренасяне, товарене

28.49.21.50

Държачи на инструменти (без патронници, цанги, втулки и тези за стругове)

кг

28.49.21.70

Автоматични резбонарезни глави за инструменти

кг

28.49.22.30

Приспособления за закрепване на детайли – екипировки за механична об
работка и техните комплекти от стандартни части

кг

28.49.22.50

Приспособления за закрепване на детайли – за стругове

кг

28.49.22.70

Приспособления за закрепване на детайли – за обработващи машини и
инструменти за ръчна работа (без екипировки за механична обработка и
техните комплекти от стандартни части и тези за стругове)

кг

28.49.23.50

Делителни глави и други специални приспособления, които се монтират на
обработващите машини

кг

28.49.24.30

Части и принадлежности на машини за обработка на камъни, керамика, хил. лв
бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена
обработка на стъкло

28.49.24.50

Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, корк, кост, хил. лв
ебонит, твърди пластмаси и подобни твърди материали

28.91.11.30

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията
и леярството

бр.

28.91.11.53

Машини за валцуване на тръби; машини за горещо валцуване и комбинирани
машини за горещо и студено валцуване на метали

бр.

28.91.11.57

Машини за студено валцуване на метали

бр.

28.91.12.30

Части за конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане

28.91.12.50

Валци за машини за валцуване на метали

28.91.12.70

Части за машини за валцуване на метали (без валци)

28.92.11.00

Подемници, транспортьори или конвейери с непрекъснато действие за мини
или други подземни работи

бр.

28.92.12.33

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или
галерии, самоходни

бр.

28.92.12.35

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или
галерии (без самоходни)

бр.

28.92.12.53

Машини за сондиране или пробиване, самоходни

бр.

28.92.12.55

Машини за сондиране или пробиване (без самоходни)

бр.

28.92.21.30

Самоходни булдозери и булдозери с острие под ъгъл спрямо повърхността
на земята, верижни

бр.

28.92.21.50

Самоходни булдозери и булдозери с острие под ъгъл спрямо повърхността
на земята, колесни

бр.

хил. лв
бр.
хил. лв
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28.92.22.10

Самоходни грейдери и скрепери

бр.

28.92.23.10

Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци

бр.

28.92.24.30

Самоходни товарачни машини с челно товарене, специално предназначени
за мини или други подземни работи

бр.

28.92.24.50

Самоходни товарачни машини с челно товарене (без тези, специално при
годени за мини или други подземни работи)

бр.

28.92.25.00

Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа

бр.

28.92.26.30

Самоходни товарачни машини (без тези с челно товарене и багерите)

бр.

28.92.26.50

Други самоходни машини за терасиране, изравняване, подготвяне на терени,
изкопаване и други земни работи

бр.

28.92.27.00

Ножове за булдозери

кг

28.92.28.10

Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа

бр.

28.92.30.10

Пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти

бр.

28.92.30.30

Снегорини, несамоходни

бр.

28.92.30.50

Машини и устройства за трамбоване или уплътняване, несамоходни

бр.

28.92.30.70

Скрепери и други машини за земни работи, несамоходни

бр.

28.92.30.90

Машини и апарати, имащи специфична функция, за комунална дейност,
строителство на пътища или подобни дейности, н.д.

бр.

28.92.40.30

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раз
дробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или
твърди минерални материали (без бетонобъркачки и смесителни машини
за производство на асфалтови настилки)

бр.

28.92.40.50

Бетонобъркачки и други смесителни машини и апарати за приготвяне на
строителни разтвори

бр.

28.92.40.70

Смесителни машини за производство на асфалтови настилки

бр.

28.92.50.00

Верижни трактори

бр.

28.92.61.30

Части за машини за сондиране или пробиване

28.92.61.50

Части за кранове, самоходни булдозери, грейдери, багери, товарачи, пътни хил. лв
валяци и други машини за земни работи (без кошове, кофи, грайферни кофи,
лопати, грайфери, щипки и ножове за булдозери)

28.92.62.00

Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздро хил. лв
бяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други
твърди материали

28.93.11.00

Млекарски центрофуги

бр.

28.93.12.00

Млекопреработващи машини и апарати (вкл. хомогенизатори, машини за
облъчване на млякото, за производство на масло и сирене)

бр.

28.93.13.00

Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или
сухи бобови растения, н.д. (без използваните във фермите)

бр.

28.93.14.00

Преси, гроздомелачки и устройства за производство на вино, плодови сокове
или подобни напитки

бр.

28.93.15.30

Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия

бр.

28.93.15.60

Кафемашини и други апарати за приготвяне на топли напитки, различни
от домакинските

бр.

28.93.15.80

Апарати и устройства за печене или загряване на хранителни продукти,
различни от домакинските

бр.

28.93.16.00

Сушилни за селскостопански продукти

бр.

28.93.17.13

Машини и апарати (промишлени) за производство на хляб, хлебни или слад
карски изделия (без пещи и машини за разточване на тестото)

бр.

28.93.17.15

Машини и апарати (промишлени) за производство на макаронени изделия

бр.

28.93.17.20

Машини и апарати (промишлени) за производство на захарни изделия или
за производство на какао или шоколад

бр.

хил. лв
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28.93.17.30

Машини и апарати (промишлени) за производство на захар

бр.

28.93.17.40

Машини и апарати (промишлени) за пивоварството

бр.

28.93.17.50

Машини и апарати (промишлени) за обработка на месо

бр.

28.93.17.60

Машини и апарати (промишлени) за преработка на плодове или зеленчуци

бр.

28.93.17.70

Други промишлени машини и апарати за преработка или производство на
храни или напитки (вкл. на кафе или чай)

бр.

28.93.17.80

Машини и апарати (промишлени) за екстракция или приготвяне на нелет
ливи растителни или животински масла или мазнини

бр.

28.93.18.00

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д.

бр.

28.93.20.00

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови
растения

бр.

28.93.31.00

Части за преси, гроздомелачки и устройства за производство на вино, пло хил. лв
дови сокове или подобни напитки

28.93.32.00

Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство хил. лв
на храни или напитки (без тези за екстракция или приготвяне на нелетливи
растителни или животински масла или мазнини)

28.93.33.00

Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

28.93.34.00

Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи хил. лв
бобови растения; за машини и устройства за мелничарството или за обра
ботка на зърнени или сухи бобови растения (без използваните във фермите)

28.94.11.00

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на син
тетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на
текстилни материали

бр.

28.94.12.00

Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; ма
шини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали

бр.

28.94.13.00

Тъкачни станове

бр.

28.94.14.30

Кръглоплетачни машини

бр.

28.94.14.50

Линейноплетачни машини, прошивноплетачни машини и основоплетачни
машини

бр.

28.94.14.70

Машини за оплитане на шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасман
терия, ширити, филе; тъфтинг машини

бр.

28.94.15.10

Спомагателни машини и устройства за машини за подготовка, предене,
тъкане и плетене на текстилни материали

кг

28.94.15.30

Машини и устройства за печатане на текстилни материали (без офсетни,
флексографски и хелиографски)

бр.

28.94.21.10

Машини и устройства за производство или довършване на филц или нетъкан
текстил, на парчета или във форми (вкл. машини и устройства за производ
ство на шапки от филц); шапкарски калъпи

кг

28.94.21.30

Машини и преси за гладене (вкл. преси за фиксиране)

бр.

28.94.21.50

Машини за пране, избелване или боядисване на текстил (без перални ма
шини с капацитет > 10 кг сухо пране)

бр.

28.94.21.70

Машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на
тъкани

бр.

28.94.21.80

Машини и устройства за апретиране, промазване или импрегниране на преж
ди, тъкани или изделия от текстилни материали; машини за покриване на
тъкани или други основи, използвани за производство на подови настилки,
такива като линолеум и други

бр.

28.94.22.30

Перални машини с капацитет > 10 кг сухо пране

бр.

28.94.22.50

Машини за химическо чистене

бр.

28.94.22.70

Сушилни машини с капацитет > 10 кг сухо пране

бр.

28.94.23.00

Изстисквачки за пране

бр.

хил. лв
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28.94.24.30

Автоматични шевни машини (без машини за зашиване на листове и тези
за домакинска употреба)

бр.

28.94.24.50

Шевни машини (без машини за зашиване на листове, автоматичните и тези
за домакинска употреба)

бр.

28.94.30.30

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи

бр.

28.94.30.50

Машини и устройства за производство или поправка на обувки (без шевни
машини)

бр.

28.94.30.70

Машини и апарати за производство или поправка на кожени изделия, раз
лични от обувките (без шевни машини)

бр.

28.94.40.00

Шевни машини за домакинска употреба

бр.

28.94.51.10

Части и принадлежности за машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране хил. лв
или нарязване на химични текстилни материали; за подготовка, предене,
скатяване или пресукване; за производство на прежди; бобинарки

28.94.51.30

Вретена и техните перки, гривни и бегачи за машини за подготвяне на
текстилни материали

28.94.51.50

Части и принадлежности за тъкачни станове или за техните спомагателни хил. лв
машини или устройства (вкл. совалки, бърда, нищелки и нищелкови рамки)

28.94.51.70

Части и принадлежности за плетачни, прошивноплетачни, машини за оп хил. лв
литане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе
или тъфтинг машини или за техните спомагателни машини или устройства

28.94.52.10

Части за перални машини, дори с устройство за сушене

28.94.52.20

Части за машини и устройства за почистване, изсушаване, гладене, избелва хил. лв
не, боядисване, апретиране, импрегниране на прежди, тъкани или изделия
от текстилни материали; за навиване, развиване, сгъване, рязане на тъкани

28.94.52.30

Игли за шевни машини

28.94.52.60

Мебели, поставки и капаци за шевни машини и техните части; други части
за шевни машини

28.94.52.80

Части за машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи хил. лв
или за производство или поправка на обувки или други кожени изделия (без
шевни машини)

28.95.11.13

Машини и апарати за производство на дървесна маса от влакнести целу
лозни материали

бр.

28.95.11.15

Машини и апарати за производство на хартия или картон

бр.

28.95.11.17

Машини и апарати за дообработка на хартия или картон

бр.

28.95.11.33

Ролапарати за навиване и рязане на хартия или картон (без тези за филми)

бр.

28.95.11.35

Машини за надлъжно или напречно рязане на хартия или картон

бр.

28.95.11.37

Права гилотина за рязане на хартия или картон

бр.

28.95.11.40

Триножни гилотини и други машини за рязане на хартия или картон

бр.

28.95.11.50

Машини за производство на чували, торбички или пликове

бр.

28.95.11.60

Машини за производство на кутии, каси, тръби, барабани или други подобни
опаковки чрез методи, различни от формуване

бр.

28.95.11.70

Машини за отливане на изделия от хартиена маса, хартия или картон

бр.

28.95.11.90

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, хартия или картон

бр.

28.95.12.30

Части за машини или апарати за производство на дървесна маса от влак хил. лв
нести целулозни материали

28.95.12.50

Части за машини или апарати за производство или за дообработка на хартия хил. лв
или картон

28.95.12.70

Части за машини и устройства за обработка на хартиена маса, хартия или хил. лв
картон (вкл. машини от всички видове за рязане на хартия)

28.96.10.10

Машини за леене под налягане (чрез шприцоване), за обработка на каучук
или пластмаси или за производство на изделия от тях

кг

хил. лв

кг
хил. лв

бр.
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28.96.10.30

Екструдери за обработка на каучук или пластмаси или за производство на
изделия от тях

бр.

28.96.10.40

Машини за формоване чрез раздуване, за обработка на каучук или пластмаси
или за производство на изделия от тях (блазавтомати)

бр.

28.96.10.50

Вакуумформовъчни машини и други горещоформовъчни машини за обработка
на каучук или пластмаси или за производство на изделия от тях

бр.

28.96.10.60

Машини за формоване или възстановяване на пневматични гуми или за
формоване на вътрешни гуми

бр.

28.96.10.73

Преси за отливане или формоване на каучук или пластмаси

бр.

28.96.10.75

Машини и апарати за отливане или формоване на каучук или пластмаси
(без преси)

бр.

28.96.10.82

Машини за преработка на реактивни смоли

бр.

28.96.10.84

Машини за производство на порести или шуплести изделия от каучук или
пластмаси (без тези за преработка на реактивни смоли)

бр.

28.96.10.91

Апарати за раздробяване за обработка на каучук или пластмаси

бр.

28.96.10.93

Машини за смесване, омесване и разбъркване за производство на каучук
или пластмаси

бр.

28.96.10.95

Машини за нарязване и надлъжно рязане за производство на каучук или
пластмаси или на изделия от тях

бр.

28.96.10.97

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за производ
ство на изделия от тях, н.д.

бр.

28.96.20.00

Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за хил. лв
производство на изделия от тях

28.99.11.10

Машини и устройства за нагъване на книги, тетрадки и подобни

бр.

28.99.11.30

Машини и устройства за събиране на листовете на книги, тетрадки и подобни

бр.

28.99.11.50

Машини и устройства за шиене или подшиване на книги, тетрадки и подобни

бр.

28.99.11.70

Машини за подвързване чрез лепене на книги, тетрадки и подобни

бр.

28.99.11.90

Други машини и устройства за броширане или подвързване на книги, те
традки и подобни

бр.

28.99.12.00

Машини, устройства и оборудване за подготовка и производство на клишета,
плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

бр.

28.99.13.30

Офсетни печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула

бр.

28.99.13.90

Офсетни печатарски машини и устройства (без тези, захранвани чрез рула,
и тези за канцеларски нужди, захранвани с листове с формат =< 22 × 36 см
в несгънато положение)

бр.

28.99.14.10

Типографски печатарски машини и устройства, захранвани чрез рула (без
флексографски)

бр.

28.99.14.30

Флексографски печатарски машини и устройства

бр.

28.99.14.50

Хелиографни печатарски машини и устройства

бр.

28.99.14.90

Други печатарски машини и устройства, различни от офис техниката, н.д.

бр.

28.99.20.20

Машини и апарати за производство на заготовки (boules) или полупровод
никови пластини (wafers)

бр.

28.99.20.40

Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или
електронни интегрални схеми (без обработващи машини, работещи чрез
ултразвук)

бр.

28.99.20.60

Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък екран

бр.

28.99.31.30

Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон

бр.

28.99.31.50

Други промишлени сушилни (без сушилни за дървен материал, хартиена
маса, хартия или картон и сушилни за селскостопански продукти)

бр.

28.99.32.00

Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове
за развлечение

хил. лв
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28.99.39.05

Машини и апарати за обработка на метал, вкл. тези за навиване на бобини,
със специално предназначение (без роботите), н.д.

бр.

28.99.39.10

Машини и апарати за изотопно разделяне и части за тях

бр.

28.99.39.15

Машини и апарати за смесване, омесване, раздробяване, смилане, пресяване,
хомогенизиране, емулгиране или разбъркване, със специално предназначение
(без роботите), н.д.

бр.

28.99.39.20

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, тръби или
лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка

бр.

28.99.39.25

Крачещи хидравлични крепежи за мините

бр.

28.99.39.30

Машини за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от
стъкло

бр.

28.99.39.35

Промишлени роботи, многофункционални (без предназначените да изпълняват
специфични дейности, като повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне)

бр.

28.99.39.40

Апаратури за централизирано смазване

бр.

28.99.39.45

Машини и апарати, използвани изключително или главно за: а) производство
или поправка на маски и решетки, б) сглобяване на полупроводникови при
бори или електронни интегрални схеми, в) повдигане, пренасяне, товарене и
разтоварване на заготовки или полупроводникови пластини (wafers), полупро
водникови прибори, електронни интегрални схеми и дисплеи с плосък екран

бр.

28.99.39.50

Машини за производство на въжета или кабели

бр.

28.99.39.53

Машини за агломериране, формоване 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

бр.

28.99.39.56

Машини, апарати и други механични устройства, н.д. – входно-изходни ус
тройства за контрол на достъп (с вграден двигател); изпарителни апарати за
охлаждане на въздуха; мостове за качване на пътници (вкл. ръкави) и други

бр.

28.99.39.65

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; спи
рачни апарати и устройства за улесняване на приземяването им; части за
тях, за гражданската авиация

кг

28.99.39.70

Машини за балансиране на механичните части

кг

28.99.40.00

Части за печатарски и книговезни машини

28.99.51.00

Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за про хил. лв
изводството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови
прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран

28.99.52.30

Части за машини за сглобяване на електрически или електронни лампи, хил. лв
тръби или лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка, и за машини
за производство или гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло

28.99.52.80

Части за механични машини и апарати със специално предназначение

29.10.11.00

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем <= 1000 см за
автомобили и трактори (без мотоциклети)

бр.

29.10.12.00

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1000 см 3 за авто
мобили и трактори (без мотоциклети)

бр.

29.10.13.00

Дизелови двигатели за моторни превозни средства

бр.

29.10.21.00

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем
<= 1500 см 3, нови

бр.

29.10.22.30

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем
>1500 см 3 (вкл. самоходни каравани > 3000 см 3) (без автобуси, специални
автомобили за сняг и игрища за голф)

бр.

29.10.22.50

Самоходни каравани с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем
> 1500 см 3, но <= 3000 см 3, нови

бр.

29.10.23.10

Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем <= 1500 см 3 (без автобуси
и специални автомобили за придвижване върху сняг и игрища за голф), нови

бр.

хил. лв

хил. лв
3
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29.10.23.30

Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем > 1500 см 3, но <=
2500 см 3 (без автобуси, самоходни каравани и специални автомобили за
придвижване върху сняг и игрища за голф), нови

бр.

29.10.23.40

Леки автомобили с дизелов двигател, с работен обем > 2500 см 3 (без авто
буси, самоходни каравани и специални автомобили за придвижване върху
сняг и игрища за голф), нови

бр.

29.10.23.53

Самоходни каравани с дизелов двигател, с работен обем > 1500 см 3, но <=
2500 см 3, нови

бр.

29.10.23.55

Самоходни каравани с дизелов двигател, с работен обем > 2500 см 3, нови

бр.

29.10.24.00

Други леки автомобили (без автобуси и специални автомобили за придвиж
ване върху сняг и игрища за голф), нови

бр.

29.10.30.00

Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)

бр.

29.10.41.10

Товарни автомобили с дизелов двигател, с максимално общо тегло <= 5 т (без
самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа), нови

бр.

29.10.41.30

Товарни автомобили с дизелов двигател, с максимално общо тегло > 5 т, но
<= 20 т (вкл. фургони) (без самосвали, предназначени да бъдат използвани
извън пътната мрежа), нови

бр.

29.10.41.40

Товарни автомобили с дизелов двигател, с максимално общо тегло > 20 т (без
самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа), нови

бр.

29.10.42.00

Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни
автомобили, нови

бр.

29.10.43.00

Пътни влекачи за полуремаркета

бр.

29.10.44.00

Шасита, оборудвани с техния двигател за трактори, леки, товарни и специ
ални автомобили

бр.

29.10.51.00

Автокранове

бр.

29.10.52.00

Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху
игрища за голф и подобни автомобили, с двигател

бр.

29.10.59.30

Противопожарни автомобили

бр.

29.10.59.50

Автобетоносмесители

бр.

29.10.59.90

Други специални автомобили, н.д.

бр.

29.20.10.30

Купета и каросерии (вкл. кабини) за леки автомобили за по-малко от
10 души и за превозни средства, специално предназначени за придвижване
върху сняг, голф игрища и подобни

бр.

29.20.10.50

Купета и каросерии (вкл. кабини) за трактори, автобуси, товарни автомобили
и специални автомобили

бр.

29.20.21.00

Контейнери (вкл. контейнери цистерни и контейнери резервоари), специално
предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране

бр.

29.20.22.92

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана, с
тегло <= 1600 кг

бр.

29.20.22.98

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана, с
тегло > 1600 кг

бр.

29.20.23.00

Други ремаркета и полуремаркета, н.д.

бр.

29.20.30.30

Шасита за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни средства

бр.

29.20.30.50

Каросерии за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни
средства

бр.

29.20.30.70

Оси за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни средства

бр.

29.20.30.90

Други части за ремаркета, полуремаркета и други неавтомобилни превозни хил. лв
средства

29.31.10.00

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти провод
ници за превозни средства

кг
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29.31.21.30

Свещи за запалване за двигатели с вътрешно горене

бр.

29.31.21.50

Магнети, динамомагнети, магнитни волани за двигатели с вътрешно горене

кг

29.31.21.70

Разпределители, бобини за запалване за двигатели с вътрешно горене

кг

29.31.22.30

Стартери, дори функциониращи като генератори

кг

29.31.22.50

Други генератори за двигатели с вътрешно горене (вкл. динама и алтернатори)

кг

29.31.22.70

Други апарати и устройства за двигатели с вътрешно горене

кг

29.31.23.10

Апарати за осветление или визуална сигнализация за велосипеди

бр.

29.31.23.30

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби за автомобили

бр.

29.31.23.50

Електрически апарати за звукова сигнализация за велосипеди, мотоциклети
или автомобили (без сигнални устройства за защита срещу кражби)

кг

29.31.23.70

Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване за мотоцик
лети или автомобили

кг

29.31.30.30

Части за електрически апарати и устройства за запалване или задействане хил. лв
на двигатели с вътрешно горене

29.31.30.80

Части за електрически апарати за осветление или визуална сигнализация; за хил. лв
стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за велосипеди,
мотоциклети или автомобили

29.32.10.00

Седалки за автомобили

бр.

29.32.20.30

Предпазни колани

бр.

29.32.20.50

Предпазни въздушни възглавници (airbags) със система за надуване и части хил. лв
за тях

29.32.20.90

Части и принадлежности за купета (вкл. кабини), н.д.

29.32.30.10

Брони и техните части (вкл. пластмасови брони)

кг

29.32.30.20

Спирачки и сервоспирачки и техните части

кг

29.32.30.33

Скоростни кутии и техните части

бр.

29.32.30.36

Диференциални мостове (дори снабдени с други трансмисионни устройства),
носещи оси и техните части

кг

29.32.30.40

Ходови колела, техните части и принадлежности

кг

29.32.30.50

Системи за окачване и техните части (вкл. амортисьори на окачване)

бр.

29.32.30.61

Радиатори и техните части

бр.

29.32.30.63

Изпускателни гърнета (шумозаглушителни) и изпускателни тръби (ауспуси)
и техните части

кг

29.32.30.65

Съединители и техните части

кг

29.32.30.67

Волани, кормилни колони, кормилни кутии и техните части

кг

29.32.30.90

Други части и принадлежности за трактори и автомобили, н.д.

30.11.21.30

Пътнически и туристически кораби

ПБТ

30.11.21.50

Фериботи

ПБТ

30.11.22.10

Танкери за суров нефт

ПБТ

30.11.22.30

Танкери за рафинирани нефтопродукти

ПБТ

30.11.22.50

Танкери за химични продукти

ПБТ

30.11.22.70

Танкери за втечнени газове

ПБТ

30.11.23.00

Хладилни кораби, без танкерите

ПБТ

30.11.24.10

Кораби за превоз на насипни товари

ПБТ

30.11.24.30

Кораби за превоз на генерални товари

ПБТ

30.11.24.50

Кораби контейнеровози

ПБТ

30.11.24.70

Ро-ро кораби за превоз на товари

ПБТ

хил. лв

хил. лв
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30.11.24.90

Други кораби за насипни и генерални товари

ПБТ

30.11.31.30

Риболовни кораби

ПБТ

30.11.31.50

Кораби заводи за обработка или консервиране на продуктите от риболова

ПБТ

30.11.32.00

Влекачи и тласкачи

ПБТ

30.11.33.30

Кораби драги (дълбачки)

ПБТ

30.11.33.50

Други кораби (без товарни)

ПБТ

30.11.40.30

Кораби в открито море

ПБТ

30.11.40.50

Неподвижни сондажни или производствени платформи в откритото море

бр.

30.11.50.00

Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, ша
мандури и сигнални знаци)

бр.

30.11.91.00

Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения

хил. лв

30.11.92.00

Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения

хил. лв

30.12.11.00

Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател

бр.

30.12.12.00

Надуваеми лодки

бр.

30.12.19.30

Моторни лодки (без тези с извънбордов двигател)

бр.

30.12.19.70

Други плавателни съдове за отдих, н.д.; лодки с гребла и канута

бр.

30.20.11.00

Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа

бр.

30.20.12.00

Дизелелектрически

бр.

30.20.13.00

Други локомотиви; тендери

бр.

30.20.20.00

Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или
обслужване на релсов път

бр.

30.20.31.00

Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път

бр.

30.20.32.00

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специ
ализирани вагони за релсов път (без превозни средства за поддържане или
обслужване на релсов път)

бр.

30.20.33.00

Товарни вагони за релсов път

бр.

30.20.40.30

Части за локомотиви, мотриси и вагони

30.20.40.50

Механични устройства (вкл. електромеханични) за сигнализация, безопас
ност, контрол или управление на шосейни или речни пътища, площадки
или паркинги, пристанищни съоръжения или летища

30.20.40.60

Механични устройства (вкл. електромеханични) за сигнализация, безопасност, хил. лв
контрол или управление на релсов път; части за механични устройства (вкл.
електромеханични) за сигнализация, безопасност, контрол или управление
на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, прис
танищни съоръжения или летища

30.20.91.00

Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони

30.30.11.00

Авиационни двигатели с искрово запалване за гражданската авиация

бр.

30.30.12.00

Турбореактивни и турбовитлови двигатели за гражданската авиация

бр.

30.30.13.00

Реактивни двигатели (вкл. термореактивни, пулсиращи и ракетни двигатели)
(без турбореактивните и бойните ракети) за гражданската авиация

бр.

30.30.14.00

Наземни авиотренажори и части за тях за гражданската авиация

30.30.15.00

Части за авиационни двигатели с искрово запалване за гражданската авиация хил. лв

30.30.16.00

Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели за гражданската авиация хил. лв

30.30.20.00

Балони, дирижабли и други безмоторни въздухоплавателни средства (вкл.
балони сонди, хвърчила и подобни за издигане във въздуха на метеороло
гични прибори) за гражданската авиация

бр.

30.30.31.00

Хеликоптери за гражданската авиация

бр.

хил. лв
кг

хил. лв

хил. лв
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30.30.32.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар <= 2000 кг
за гражданската авиация

бр.

30.30.33.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2000 кг,
но <= 15 000 кг за гражданската авиация

бр.

30.30.34.00

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг
за гражданската авиация

бр.

30.30.40.00

Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване за
гражданската авиация

кг

30.30.50.10

Седалки за въздухоплавателни средства; части за тях

хил. лв

30.30.50.30

Витла, ротори и части за тях за въздухоплавателни и космически средства
за гражданската авиация

хил. лв

30.30.50.50

Колесници и части за тях за въздухоплавателни и космически средства за
гражданската авиация

хил. лв

30.30.50.90

Други части за въздухоплавателни и космически средства за гражданската хил. лв
авиация

30.30.60.30

Възстановяване на двигатели за въздухоплавателни средства за гражданската хил. лв
авиация

30.30.60.50

Възстановяване на хеликоптери за гражданската авиация

30.30.60.70

Възстановяване на самолети и други въздухоплавателни средства за граждан хил. лв
ската авиация (без хеликоптери и двигатели за въздухоплавателни средства)

30.91.11.00

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен бутален двигател с вътрешно
горене, с работен обем <= 50 см 3

бр.

30.91.12.00

Мотоциклети с бутален двигател с вътрешно горене, с работен обем > 50 см 3

бр.

30.91.13.00

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен
двигател, със или без кош (без тези с бутален двигател с вътрешно горене);
кошове

бр.

30.91.20.00

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове (вкл. за мотопеди)

30.91.31.00

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем <= 1000 см за
мотоциклети

бр.

30.91.32.00

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1000 см 3 за мото
циклети

бр.

30.92.10.00

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без
двигател

бр.

30.92.20.30

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди без придвиж
ващо устройство

бр.

30.92.20.90

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди с двигател или
друг вид придвижващо устройство

бр.

30.92.30.10

Рамки и вилки за велосипеди

бр.

30.92.30.60

Части и принадлежности за велосипеди (без рамки, вилки и апарати за ос хил. лв
ветление или визуална сигнализация)

30.92.30.70

Части и принадлежности за инвалидни колички и други превозни средства хил. лв
за инвалиди

30.92.40.30

Бебешки и детски колички

30.92.40.50

Части за бебешки и детски колички

30.99.10.00

Превозни средства, н.д., вкл. специализирани промишлени кари, ръчни ко
лички с едно колело, саморазтоварващи се колички, ръчно теглени колички
за голф и количките за пазаруване

бр.

31.00.11.50

Въртящи се столове, регулируеми на височина (без тези за медицински,
хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски
салони и подобни столове)

бр.

31.00.11.70

Тапицирани мебели за сядане (столове, дивани, табуретки и подобни) с
рамки от метал (без въртящи се и тези за автомобили и въздухоплавателни
средства, за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни ка
бинети и зали, фризьорски салони и подобни столове)

бр.

хил. лв

хил. лв
3

бр.
хил. лв
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31.00.11.90

Нетапицирани мебели за сядане (столове, дивани, табуретки и подобни) с
рамки от метал (без въртящи се и тези за медицински, хирургически, зъбо
лекарски или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски салони и подобни
столове)

бр.

31.00.12.10

Мебели за сядане, които могат да стават на легла (без тези за къмпинг или
градина)

бр.

31.00.12.30

Мебели за сядане от ратан, ракита, бамбук или подобни материали

бр.

31.00.12.50

Тапицирани мебели за сядане (столове, дивани, табуретки и подобни) с рамки
от дървесина (без въртящи се)

бр.

31.00.12.90

Нетапицирани мебели за сядане (столове, дивани, табуретки и подобни) с
рамки от дървесина (без въртящи се)

бр.

31.00.13.00

Мебели за сядане (без тези от ратан, ракита или бамбук и тези с рамки от
дървесина или метал)

бр.

31.00.14.00

Части за мебели за сядане

31.00.20.30

Части от метал за мебели (без тези за медицински, хирургически, зъболе хил. лв
карски или ветеринарни кабинети и зали)

31.00.20.50

Части от дървесина за мебели (без тези за мебели за сядане)

31.00.20.90

Части от материали, различни от метал или дървесина, за мебели (без тези хил. лв
за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и
зали и за мебели за сядане)

31.01.11.00

Офис мебели от метал

бр.

31.01.12.00

Офис мебели от дървесина

бр.

31.01.13.00

Мебели от дървесина, използвани за търговско обзавеждане

бр.

31.02.10.00

Кухненски мебели от дървесина

бр.

31.03.11.00

Пружини за легла и поставки за матраци

бр.

31.03.12.30

Дюшеци и матраци от порест каучук, обвити или не

бр.

31.03.12.50

Дюшеци и матраци от порести пластмаси, обвити или не

бр.

31.03.12.70

Матраци с метални пружини (без тези от порест каучук или пластмаси)

бр.

31.03.12.90

Дюшеци и матраци (без тези от порест каучук или от порести пластмаси и
тези с метални пружини)

бр.

31.09.11.00

Мебели от метал (без тези за офиси, за медицински, хирургически, зъболе
карски или ветеринарни кабинети и зали, фризьорски салони и специално
проектираните за битова електроника)

кг

31.09.12.30

Мебели от дървесина за спални (без елементи за вградени шкафове и други
изделия, които се вграждат в стените, поставките за матраци, осветители,
стоящи огледала и мебели за сядане)

бр.

31.09.12.50

Мебели от дървесина за столови и всекидневни (без мебели за сядане и
огледала)

бр.

31.09.13.00

Мебели от дървесина (без тези за спални, столови, всекидневни, кухни, офи
си, магазини, за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни
кабинети и зали и специално проектираните за битова електроника)

бр.

31.09.14.30

Мебели от пластмаси (без тези за медицински, хирургически, зъболекарски
или ветеринарни кабинети и зали и специално проектираните за битова
електроника)

бр.

31.09.14.50

Мебели от материали, различни от метал, дървесина и пластмаса, вкл. от
ратан, ракита, бамбук или тръстика (без мебели за сядане и шкафове, спе
циално проектирани за битова електроника)

бр.

32.11.10.00

Монети (без монети, монтирани в накити; монети, предназначени за скрап
или метални отпадъци)

кг

32.12.11.00

Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, хил. лв
обработени, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани

32.12.12.00

Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или хил. лв
синтетични камъни

хил. лв

хил. лв
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32.12.13.30

Бижутерийни изделия и техните части от благородни метали или от небла хил. лв
городни метали, плакирани с благородни метали

32.12.13.51

Златарски изделия и техните части от сребро, дори плакирани с други бла хил. лв
городни метали

32.12.13.53

Златарски изделия и техните части от други благородни метали, дори пла хил. лв
кирани с благородни метали

32.12.13.55

Златарски изделия и техните части от неблагородни метали, плакирани с хил. лв
благородни метали

32.12.14.00

Верижки за часовници и други изделия от благородни метали; изделия от хил. лв
естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни

32.13.10.00

Бижута имитация

кг

32.20.11.10

Пиана, дори автоматични, нови

бр.

32.20.11.30

Рояли, дори автоматични

бр.

32.20.11.50

Клавесини и други струнни инструменти с клавиатура (без пиана и рояли)

бр.

32.20.12.00

Други струнни музикални инструменти (китари, цигулки, арфи)

бр.

32.20.13.10

Органи с тръби и клавиатура; хармониуми и подобни инструменти с клави
атура и свободни метални плочи

бр.

32.20.13.40

Акордеони и подобни инструменти; устни хармоники

бр.

32.20.13.70

Други духови музикални инструменти

бр.

32.20.14.00

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по елек
трически начин

бр.

32.20.15.10

Ударни музикални инструменти

бр.

32.20.15.30

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички и други музикални
инструменти; всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки,
рогове и други инструменти за повикване или сигнализация чрез уста

бр.

32.20.16.00

Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музи хил. лв
кални инструменти

32.20.20.00

Части и принадлежности за музикални инструменти

32.30.11.31

Ски за сняг

чф.

32.30.11.37

Автомати за ски и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт

бр.

32.30.11.50

Кънки за лед и ролкови кънки, вкл. обувките, закрепени към кънките; части хил. лв
и принадлежности за тях

32.30.12.00

Обувки за ски и сноуборд

32.30.13.00

Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни
спортове

32.30.14.00

Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика, вкл. медицински хил. лв
топки и боксови круши

32.30.15.10

Ръкавици, специално предназначени за практикуване на спорт, от естествени
или възстановени кожи

32.30.15.30

Стикове за голф и друго оборудване за голф (вкл. топките за голф)

хил. лв

32.30.15.50

Изделия и оборудване за тенис на маса (вкл. ракети, топки и мрежи)

хил. лв

32.30.15.60

Ракети за тенис, бадминтон или подобни спортове, дори без корди

бр.

32.30.15.80

Топки и топчета (без топки за голф, тенис на маса, медицински топки и
боксови круши)

бр.

32.30.15.90

Други изделия и оборудване за спорт (вкл. пикели за алпинизъм) и игри на хил. лв
открито; басейни

32.30.16.00

Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или хил. лв
риболов, н.д.

32.40.11.00

Кукли с човешки образ

хил. лв

чф.
хил. лв

чф.

бр.
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32.40.12.00

Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека

бр.

32.40.13.00

Части и принадлежности за кукли с човешки образ

32.40.20.00

Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели хил. лв
за сглобяване и играчки за конструиране

32.40.31.00

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни
играчки на колела; колички за кукли

бр.

32.40.32.00

Пъзели (картинни мозайки)

бр.

32.40.39.20

Музикални инструменти и апарати, имащи характер на играчки; други иг
рачки, представени в асортименти или в комплекти (без умалени модели за
сглобяване, асортименти и играчки за конструиране, електрически автомо
билни писти); други играчки и модели с двигател; играчки оръжия

бр.

32.40.39.40

Играчки от пластмаси, н.д.

бр.

32.40.39.60

Играчки от метал: отлeти миниатюрни модели

бр.

32.40.39.90

Други играчки от други материали

32.40.41.00

Карти за игра

32.40.42.10

Билярди и техните принадлежности (без ролкови тотализатори на точки, хил. лв
броячи с часовникови механизми, показващи или времето на игра, или пряко
сумата за плащане, и стойки за билярдни щеки)

32.40.42.30

Игри, функциониращи чрез вкарване на монети, банкноти, банкови карти,
жетони или други разплащателни средства, с изкл. на игрите с автоматични
кегли (боулинг)

бр.

32.40.42.50

Електрически автомобилни писти с характер на състезателни игри

бр.

32.40.42.70

Специални маси за игри в казината, боулинг и други салонни и настолни
игри (вкл. на кегли и крокет) (без игри, функциониращи с монети, банкноти
или жетони, билярди; конзоли и устройства за видеоигри; карти за игра;
електрически състезателни автомобилни писти)

кг

32.50.11.30

Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща основа с друго
зъболекарско оборудване

бр.

32.50.11.50

Инструменти и апарати за зъболечение (без зъболекарските бормашини)

бр.

32.50.12.00

Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори

бр.

32.50.13.11

Спринцовки, със или без игли, с приложение в хуманната или ветеринар
ната медицина

бр.

32.50.13.13

Тръбовидни метални игли с приложение в хуманната или ветеринарната
медицина

бр.

32.50.13.15

Игли за шевове с приложение в хуманната или ветеринарната медицина

бр.

32.50.13.17

Катетри, канюли, тръбички и подобни инструменти с приложение в хуман
ната или ветеринарната медицина (без игли)

бр.

32.50.13.20

Офталмологични инструменти и апарати

бр.

32.50.13.33

Апарати за измерване на кръвно налягане (вкл. сфигмоманометри, тензио
метри и осцилометри)

бр.

32.50.13.35

Ендоскопи

бр.

32.50.13.40

Медицински или ветеринарни термометри с течност, с директно отчитане,
некомбинирани с други уреди

бр.

32.50.13.53

Диализатори (изкуствени бъбреци) и апарати за хемодиализа

бр.

32.50.13.55

Диатермични апарати (с ултразвук и други)

бр.

32.50.13.63

Апарати за преливане на кръв (без стъклени банки, специално предназначени
за съхранение на кръв)

бр.

32.50.13.65

Анестезиологични инструменти и апарати

бр.

хил. лв

хил. лв
кг
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32.50.13.70

Други инструменти и апарати с приложение в хуманната или ветеринарната
медицина, н.д.

бр.

32.50.13.80

Центрофуги, използвани в лабораториите

бр.

32.50.21.30

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника

бр.

32.50.21.80

Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни
апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия

бр.

32.50.22.35

Ставни протези

бр.

32.50.22.39

Апарати за ортопедия или фрактури, различни от ставните протези (вкл. хил. лв
ортопедични обувки и стелки, изработени единствено по индивидуална
поръчка и мерки)

32.50.22.53

Изкуствени зъби от пластмаси (вкл. метални пластинки, закрепени към
протезиращ апарат) (без апарати за зъбни протези)

бр.

32.50.22.55

Изкуствени зъби от материали, различни от пластмасата (вкл. метални плас
тинки, закрепени към протезиращ апарат) (без апарати за зъбни протези)

бр.

32.50.22.59

Изделия и апарати за зъбни протези (вкл. метални коронки, елементи от лят хил. лв
калай и стомана за подсилване на протези) (без изкуствени зъби)

32.50.22.90

Други изделия и апарати за протези (без изкуствени зъби и апарати за зъбни хил. лв
протези)

32.50.23.00

Части и принадлежности за апарати за ортопедия или фрактури; зъбни, хил. лв
ставни и други протези; апарати за носене в ръка, върху тялото или за им
плантиране в организма

32.50.30.30

Зъболекарски столове, столове за фризьорски салони и подобни столове с
устройство за ориентация и повдигане и части за тях

бр.

32.50.30.50

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни
кабинети и зали (например операционни маси, маси за прегледи, легла с
механизъм за използване в клиниките) и части за тях (без маси и столове,
използвани при рентгеновите апарати)

бр.

32.50.41.30

Контактни лещи

бр.

32.50.41.53

Стъкла за очила, некоригиращи

бр.

32.50.41.55

Стъкла за очила, напълно обработени от двете страни, коригиращи, едно
фокусни

бр.

32.50.41.59

Стъкла за очила, напълно обработени от двете страни, коригиращи, раз
лични от еднофокусните

бр.

32.50.41.70

Други стъкла за очила, коригиращи (без напълно обработените от двете
страни)

бр.

32.50.42.50

Слънчеви очила

бр.

32.50.42.90

Коригиращи, защитни или други очила (без слънчеви) и подобни изделия

32.50.43.50

Рамки за очила и подобни изделия от пластмаси

бр.

32.50.43.90

Рамки за очила и подобни изделия от материали, различни от пластмаси

бр.

32.50.44.00

Части за рамки за очила и подобни изделия

32.50.50.10

Зъболекарски цимент и други продукти за зъбни пломби; цименти за въз
становяване на костите

кг

32.50.50.20

Препарати под формата на гел, използвани в хуманната или ветеринарната
медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински
преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти

кг

32.50.50.30

Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, дори резорбируеми;
стерилни конци (без стерилни катгути) за хирургически шевове (вкл. стерилни
резорбируеми конци) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в
хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии, резорбируеми кръ
воспиращи средства за хирургия или зъболечение

кг

32.50.50.50

Приспособления за стомия

хил. лв

хил. лв

хил. лв
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32.91.11.10

Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали
на свързани снопове, със или без дръжка

бр.

32.91.11.40

Ръчни механични подочистачки без мотор, четки и метли четки за почист
ване на повърхности или за домакинството (вкл. за облекло или обувки);
четки за ресане на животни

бр.

32.91.11.90

Метли и четки за домакинството, н.д.

бр.

32.91.12.10

Четки за зъби, вкл. четки за зъбни протези

бр.

32.91.12.35

Четки за коса

бр.

32.91.12.37

Четки за бръснене, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет
(без четки за зъби и за коса)

бр.

32.91.12.50

Четки за рисуване и писане

бр.

32.91.12.70

Четки за гримиране

бр.

32.91.19.30

Четки за боядисване и баданосване, за лакиране и други подобни

бр.

32.91.19.50

Бояджийски тампони и валяци

бр.

32.91.19.70

Четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства

бр.

32.99.11.30

Защитни ръкавици за всякакви професии от естествена или възстановена
лицева кожа

чф.

32.99.11.50

Предпазни шапки и каски от каучук, пластмаси, метал или други материали

бр.

32.99.11.90

Шапки от каучук или от пластмаси (без предпазните)

бр.

32.99.12.10

Химикалки

бр.

32.99.12.30

Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета

бр.

32.99.12.50

Автоматични моливи

бр.

32.99.13.00

Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с писец и други автома
тични писалки

бр.

32.99.14.10

Комплекти, съдържащи поне два артикула за писане: автоматични моливи,
писалки, химикалки, флумастери и подобни

кг

32.99.14.30

Пълнители за химикалки, комплектувани с връхчетата им

бр.

32.99.14.50

Писци за писане и върхове за писци; дубликаторни писалки; държатели за хил. лв
писалки или моливи и подобни изделия; части (вкл. капачки и закачалки)
за тези изделия

32.99.15.10

Моливи

бр.

32.99.15.30

Графити за моливи или за автоматични моливи

бр.

32.99.15.50

Пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди

кг

32.99.16.10

Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки

бр.

32.99.16.30

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни изделия

бр.

32.99.16.50

Тампони, дори напоени с мастило, със или без кутия

бр.

32.99.16.70

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обра
ботени по друг начин с цел да оставят отпечатъци

бр.

32.99.21.30

Чадъри, сенници и слънчобрани

бр.

32.99.21.60

Бастуни, бастуни столове и подобни изделия (без камшици и бичове)

бр.

32.99.22.10

Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни
и подобни изделия (без топки и ръкохватки, части за камшици и бичове )

хил. лв

32.99.23.00

Копчета, секретни копчета и техните части; ципове

хил. лв

32.99.24.30

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета

32.99.24.50

Части за ципове

кг
хил. лв
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32.99.30.00

Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или
текстилни материали

кг

32.99.41.10

Запалки и устройства за запалване, дори механични или електрически

бр.

32.99.41.30

Лули (вкл. главите за лули), цигарета за пури и за цигари и техните части

кг

32.99.42.10

Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; изделия от
възпламенителни материали

кг

32.99.42.30

Части за запалки (без камъчета и фитили)

32.99.43.00

Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, предста
вени в съдове със съдържание <= 300 см 3

32.99.51.30

Коледни изделия (без естествените коледни елхи, кръстачките за елхите, хил. лв
електрическите гирлянди, свещите и статуетките за украса)

32.99.51.50

Други изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия хил. лв
за илюзионисти и артикули сюрпризи

32.99.52.80

Тоалетни пулверизатори, техните части и глави (без представените отделно
флакони и каучуковите помпички-круши)

кг

32.99.53.00

Инструменти, апарати и модели за демонстриране при обучение или излож
би, които не могат да служат за други цели (без наземни авиотренажори,
схеми, диаграми или илюстрации за обучение, изработени чрез отпечатване)

кг

32.99.54.00

Свещи, вощеници и подобни изделия, вкл. свещи за кандила с поплавък
(без антиастматични свещи, восъчни кибрити; фитили, ленти и свещи, съ
държащи сяра)

кг

32.99.55.00

Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от хил. лв
изкуствени цветя, листа и плодове

32.99.59.10

Други дихателни апарати и газови маски (противогази), с изкл. на защитни
маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент

бр.

32.99.59.20

Изделия от черва, ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожи
лия (без стерилните катгути и конци)

кг

32.99.59.30

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, седеф
и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали

кг

32.99.59.40

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия
от тях; отлети или резбовани изделия от восък, стеарин, естествени гуми или
смоли и подобни материали; обработен невтвърден желатин и изделия от него

кг

32.99.59.50

Ръчни сита

кг

32.99.59.60

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се осигурява
чрез вакуум и техните части (без стъклени ампули)

кг

32.99.59.70

Манекени и подобни изделия; автомати и движещи се фигури за витрини
(без модели за демонстриране при обучение и кукли играчки)

кг

32.99.59.80

Глобуси, печатни (без релефни глобуси)

бр.

32.99.59.90

Дървени ковчези

бр.

33.11.12.00

Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от
метал

33.11.13.00

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли (без котли за централно хил. лв
отопление) и на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения от метал

33.11.19.00

Услуги по ремонт и поддържане на котли за централно отопление, без тези хил. лв
за локално отопление

33.12.11.00

Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, хил. лв
автомобилни и мотоциклетни

33.12.12.10

Услуги по ремонт и поддържане на помпи и компресори

хил. лв

33.12.12.20

Услуги по ремонт и поддържане на арматурни изделия

хил. лв

33.12.14.00

Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки

хил. лв

хил. лв
бр.

хил. лв
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33.12.15.00

Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини, без хил. лв
асансьори

33.12.18.00

Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно
оборудване

33.12.19.90

Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил. лв

33.12.21.10

Услуги по ремонт и поддържане на трактори за селското и горското стопанство хил. лв

33.12.21.20

Услуги по ремонт и поддържане на машини и апарати за селското и горското
стопанство (без трактори)

хил. лв

33.12.22.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал

хил. лв

33.12.23.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията
и леярството

хил. лв

33.12.24.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство

хил. лв

33.12.25.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на хил. лв
храни, напитки и тютюн

33.12.26.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и
кожени изделия

33.12.27.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хил. лв
хартия и картон

33.12.28.00

Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук

33.12.29.10

Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на дървесина, корк, хил. лв
кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали

33.12.29.90

Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназ хил. лв
начение, н.д.

33.13.11.10

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, хил. лв
изпитване и навигация (без оборудване за контрол на производствените
процеси)

33.13.11.20

Услуги по ремонт и поддържане на промишлени уреди и апарати за измер хил. лв
ване на времето

33.13.12.00

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско и хирургическо оборудване хил. лв

33.13.13.00

Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фото хил. лв
графска техника

33.13.19.00

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди хил. лв
и апарати

33.14.11.20

Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и хил. лв
трансформатори

33.14.11.50

Услуги по ремонт и поддържане на апарати за управление и разпределение хил. лв
на електрическа енергия

33.14.19.00

Услуги по ремонт и поддържане на професионални електрически съоръжения хил. лв
(без електрически двигатели, генератори и трансформатори и на апарати за
електрическо разпределение и управление, радио- и телевизионни предаватели)

33.15.10.10

Услуги по ремонт и поддържане на кораби, платформи и плаващи съоръже хил. лв
ния (без тези за отдих, лодки с гребла и канута)

33.15.10.30

Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове за отдих

хил. лв

33.16.10.00

Услуги по ремонт и поддържане на граждански въздухоплавателни средства
и техните двигатели

хил. лв

33.17.11.00

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси, вагони и механич хил. лв
ни/електромеханични устройства за контрол или управление

33.19.10.20

Услуги по поправка на покривала, изделия за къмпинги и други конфекци хил. лв
онирани текстилни изделия

хил. лв

хил. лв

хил. лв
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33.20.11.00

Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, хил. лв
вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени
съоръжения, от метал

33.20.21.00

Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната

33.20.29.10

Услуги по инсталиране на турбини и двигатели, без авиационни, автомо хил. лв
билни и мотоциклетни

33.20.29.20

Услуги по инсталиране на помпи и компресори

хил. лв

33.20.29.30

Услуги по инсталиране на пещи и горелки

хил. лв

33.20.29.40

Услуги по инсталиране на подемно-транспортни машини, без асансьори

хил. лв

33.20.29.50

Услуги по инсталиране на промишлено, хладилно и вентилационно оборудване

хил. лв

33.20.29.60

Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение за филтриране хил. лв
или пречистване, почистване, пакетиране; на пясъкоструйни и пароструйни
машини, апарати за претегляне и етикетиране на опаковани стоки; на ка
ландри или други валци

33.20.29.70

Услуги по инсталиране на машини за обработка на дървесина, корк, кост, хил. лв
ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали

33.20.31.00

Услуги по инсталиране на машини и апарати за селското и горското стопанство

хил. лв

33.20.32.00

Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал

хил. лв

33.20.33.00

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил. лв

33.20.34.00

Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството

33.20.35.00

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, хил. лв
напитки и тютюн

33.20.36.00

Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил. лв

33.20.37.00

Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия хил. лв
и картон

33.20.38.00

Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси хил. лв
и каучук

33.20.39.00

Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил. лв

33.20.41.00

Услуги по инсталиране на медицинско и хирургическо оборудване

хил. лв

33.20.42.00

Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати

хил. лв

33.20.50.20

Услуги по инсталиране на електрически двигатели, генератори и трансфор хил. лв
матори

33.20.50.50

Услуги по инсталиране на апарати за електрическо разпределение и управление хил. лв

33.20.50.90

Услуги по инсталиране на други електрически съоръжения, н.д. (без елек хил. лв
трически апарати за сигнализация по пътища или летища)

33.20.60.00

Проектиране и сглобяване на оборудване за контрол на непрекъснати и
автоматизирани производствени процеси

хил. лв

33.20.70.00

Услуги по инсталиране на промишлени уреди и апарати за измерване на
времето

хил. лв

хил. лв

хил. лв

II. Отменям Заповед № РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14 от 2008 г.;
изм., бр. 3 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г., бр. 64 от 2012 г., бр. 95 от 2013 г., бр. 85 от 2014 г.
и бр. 83 от 2015 г.).
III. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1872 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за установяване на
предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти
за 2016 г. (обн. в „Официален вестник“ на Европейския съюз, L 290 от 25 октомври 2016 г.) утвърдените
изменения и допълнения в номенклатурата по т. І влизат в сила от 1 януари 2016 г.

8795

Председател:
С. Цветарски
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ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 170
от 6 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол
№ 6 от 15.07.2016 г. на ОЕСУ Т Общинският
съвет – гр. Божурище, одобрява проект за под
робен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементите на техническата ин
фраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираната територия за обект: Външно
електрозахранване на приемно-предавателна
станция (ППС) SO 1451_Mala Rakovitsa в ПИ
044025, с. Мала Раковица, община Божурище,
Софийска област, в съответствие с приложени
те чертежи, неразделна част към настоящото
решение.

ЗАПОВЕД № РД-692
от 11 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 ЗПУО и § 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование нареждам:
1. Считано от 1.08.2016 г. да бъде извършена
промяна на наименованията на общинските
целодневни детски градини и обединени детски
заведения в община Елхово, както следва:

8986

Председател:
Г. Димитров

Наимено Наимено
Адрес на
Адрес на
вание до
вание от управление други сгра
31.07.2016 г. 1.08.2016 г.
ди, в които
вкл.
по ЗПУО
се провежда
обучение
ЦДГ
ДГ „Надеж гр. Елхово,
„Надежда“
да“
ул. Черно
море 55

с. Бояново,
ул. Ат. Не
дялков 12;
с. Маломи
рово,
ул. Г. Араба
джиев 2

ОДЗ „Не
вен“

гр. Елхово,
ул. Ан. Вълев 19;
с. Гранитово,
ул. Г. Дими
тров 1Б;
с. Лесово,
ул. Ан. Ни
ков 3

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 13-5
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проекта на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен
имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска
собственост) и ПИ 72624.383.39 (местен път – об
щинска собственост), за изграждане на разпреде
лителен газопровод (участък и отклонение) към
ПИ 72624.292.1 (стопански двор – собственост на
„Стив-98“ – ООД) в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

8987

Председател:
И. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 13-6
от 25 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за позем
лен имот (ПИ) 72624.611.27 („За друг вид озе
ленени площи“ – общинска собственост) и ПИ
72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна
собственост) за изграждане на разпределителен
газопровод по ул. Войвода Димитър Калъчлията
до околовръстен път II-97 от републиканската
пътна инфраструктура, връзка между клон 1 и
етап 28.2 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

8988

Председател:
И. Пенчев

ДГ „Невен“ гр. Елхово,
ул. Сла
вянска 6

2. Директорите на детските градини да отразят
промяната във всички документи, свързани с
функционирането на съответната детска градина.
3. Директорите на детските градини да уведо
мят за промяната всички институции и фирми,
с които поддържат служебни и финансови вза
имоотношения.
Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Стоянка Бургасчиева – главен експерт
„Общинска просвета“.
Кмет:
П. Киров
9088

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
РЕШЕНИЕ № 201
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 44, ал. 1,
т. 12 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Неделино,
реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
въздушен електропровод и подземен водопровод
∅ 90 мм за водоснабдяване на ПИ 004561 по КВС
на землището на гр. Неделино, община Неделино,
през имоти:
ПИ 001973, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – урбанизирана територия; начин
на трайно ползване – улица; вид собственост – об-
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щинска публична; собственост на Община Неде
лино; площ на засегнатата територия – 37,00 кв. м;
дължина на трасето – 37,00 л. м;
ПИ 004349, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – селско стопанство; начин на
трайно ползване – полски път; вид собстве
нос т – общ и нска п у бл и ч на; собс т венос т на
община Неделино; площ на засегнатата терито
рия – 52,00 кв. м; дължина на трасето – 52,00 л. м;
ПИ 004558, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – селско стопанство; начин на
трайно ползване – нива; вид собственост – частна;
собственост на Ружка Асенова Димитрова; площ
на засегнатата територия – 102,00 кв. м; дължина
на трасето – 102,00 л. м;
ПИ 004559, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – селско стопанство; начин на
трайно ползване – нива; вид собственост – частна;
собственост на Иван Радоев Стефанов; площ на
засегнатата територия – 56,00 кв. м; дължина на
трасето – 56,00 л. м;
ПИ 004561, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – селско стопанство; начин на
трайно ползване – нива; вид собственост – частна;
собственост на Илия Асенов Петров; площ на
засегнатата територия – 130,00 кв. м; дължина
на трасето – 130,00 л. м;
ПИ 006732, землище на гр. Неделино; трайно
предназначение – горско стопанство; начин на
трайно ползване – иглолистни дървесни видове;
вид собственост – частна; собственост на Любен
Радославов Мерчев; площ на засегнатата терито
рия – 40,00 кв. м; дължина на трасето – 40,00 л. м.
Председател:
Ст. Еленов
9091

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 384
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 015034, 015035 – съх
ранение, поддържане и ремонт на селскостопанска
техника, офис сграда, образуван от имоти № 015034
и № 015035, представляващи земеделска земя,
за процедура за промяна на предназначението
в землището на с. Крумово, местност Чифлика,
Решение № 9, взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8955
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РЕШЕНИЕ № 385
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен дос
тъп за УПИ 66.378 – жилищно строителство,
66.379 – жилищно строителство, 66.380 – жилищно
строителство, 66.381 – жилищно строителство,
66.499 – жилищно строителство, 66.500 – жилищно
строителство, 66.501 – жилищно строителство,
66.502 – жилищно строителство, образувани от
поземлени имоти с ИД 66.39 и 66.42, представля
ващи земеделска земя, за процедура за промяна
на предназначението в землището на с. Марково,
местност Исака, Решение № 7, взето с протокол
№ 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родо
пи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8956

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 386
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ: І-030315, 030317 – жилищно строителство,
ІІ-030315, 030317 – жилищно строителство, ІІІ030315, 030316, 030317 – жилищно строителство,
ІV-030316 – жилищно строителство, V-030249 – жи
лищно строителство, VІ-030249 – жилищно строи
телство, VІІ-030249 – жилищно строителство, VІІІ030249 – жилищно строителство, ІХ-030249 – жи
лищно строителство, 030060 – жилищно строител
ство, образувани от имоти № 030315 и № 030316,
представляващи земеделска земя с променено
предназначение, имот № 030060 и имот № 030249,
представляващи земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Браниполе, местност Нешовица, Решение № 21,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8957

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 387
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
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за УПИ 30.120 – база за съхранение на селско
стопанска продукция, съхранение и ремонт на
селскостопанска техника, образуван от поземлен
имот с идентификатор 30.119, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
местност Динките, Решение № 8, взето с про
токол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8958

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 388
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 011106 – складове за
промишлени стоки, образуван от имот № 011106,
представляващ земеделска земя, за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Крумово, местност Орешака, Решение № 13,
взето с протокол № 2 от 11.03.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8959

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 389
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно водоснабдяване и транспортен достъп
за УПИ І-035055 – жилищно строителство, ІІ035055 – жилищно строителство, ІІІ-035055 – жи
лищно строителство, ІV-035055 – жилищно стро
ителство, образувани от имот № 035055, предста
вляващ земеделска земя, за процедура за промяна
на предназначението в землището на с. Ягодово,
местност Агълите, Решение № 23, взето с про
токол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8960

Председател:
З. Янков
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РЕШЕНИЕ № 390
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за транс
портен достъп до имот № 020223, съставляващ
УПИ 020007 – общественообслужващи и скла
дови дейности, местност Чиирите, землище с.
Браниполе, собственост на „АСГ Интернационал
транспорт и трейлърс“ – ООД, през част от имот
№ 020055 – полски път, землище с. Браниполе,
местност Чиирите, община „Родопи“, с площ
1100 кв. м, Решение № 46, взето с протокол № 4
от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“,
Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8961
РЕШЕНИЕ № 391
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен дос
тъп за УПИ 47.161 – жилищно строителство,
47.162 – жилищно строителство, образувани от
поземлен имот с ИД 47.150, представляващи
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
местност Пичковец, Решение № 15, взето с про
токол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8962
РЕШЕНИЕ № 392
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за транс
портен достъп за УПИ 014022 – база за съхра
нение на зеленчуци и селскостопанска техника,
образуван от имот № 014022, представляващ
земеделска земя, за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Златитрап,
местност Кепенека-2, Решение № 20, взето с про
токол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8963

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 393
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за транс
портен достъп за УПИ 000048 – жилищно стро
ителство и гараж, образуван от имот № 000048,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Храбрино, местност Скелето, Решение № 33,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8964

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 394
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 050220 – склад за преработка на дървен
материал, образуван от част от имот № 050220,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на с.
Браниполе, местност Свети Константин, Решение
№ 18, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

8965

Председател:
З. Янков

РЕШЕНИЕ № 395
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване за УПИ 005383 – об
щественообслу ж ваща дейност, образу ван от
имот № 005383, представляващ земеделска земя
за процедура за промяна на предназначението в
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землището на с. Брестник, местност Шарпавица,
Решение № 26, взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8966
РЕШЕНИЕ № 396
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен дос
тъп за УПИ 015024 – жилищно строителство,
образуван от имот № 015024, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Храбрино,
местност Бяло поле, Решение № 2, взето с про
токол № 5 от 8.07.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8967
РЕШЕНИЕ № 397
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 040063 – производствeни и складови дей
ности – печатна база, образуван от имот № 040063,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Браниполе, местност Казачка, Решение № 13,
взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ
при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8968
РЕШЕНИЕ № 398
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
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Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасе за транс
портен достъп за УПИ: I-012758 – за жилищно
застрояване, ІI-012758 – за жилищно застрояване,
и ІІI-012758 – за жилищно застрояване, образува
ни от имот № 012758, представляващ земеделска
земя с променено предназначение в землището
на с. Браниполе, местност Грамадите, Решение
№ 16, взето с протокол № 3 от 20.04.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“ – Пловдив.
Председател:
З. Янков
8969
РЕШЕНИЕ № 399
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява П У П – ПП за обек т: Трасе за
външно електроснабдяване, водоснабдяване и
транспортен достъп за УПИ 66.515 – жилищно
застрояване, образуван от част от поземлен
имот с идентификатор 66.48, представляващ
земеделска земя за процедура за промяна на
предназначението в землището на с. Марково,
местност Исака, Решение № 6, взето с прото
кол № 3 от 20.04.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“ – Пловдив.
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РЕШЕНИЕ № 402
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за външ
но електроснабдяване за УПИ 43.1834 – жилищно
застрояване, 43.1835 – жилищно застрояване,
43.1836 – жилищно застрояване, 43.1837 – жилищ
но застрояване, 43.1838 – жилищно застрояване,
образувани от поземлен имот с идентификатор
43.1805, представляващ земеделска земя с проме
нено предназначение в землището на с. Марково,
местност Захаридево, Решение № 22, взето с про
токол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
З. Янков
8972

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 400
от 28 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“
реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Трасета за
външно електроснабдяване и транспортен достъп
за УПИ 56.12 – жилищно строителство, образу
ван от поземлен имот с идентификатор 56.12,
представляващ земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Кону дере, Решение № 13,
взето с протокол № 4 от 1.06.2016 г. на ЕСУТ при
Община „Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

РЕШЕНИЕ № 386
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ;
Решениe № 54 по протокол от редовно заседание
№ 3, т. 24 на Общинския съвет – с. Аврен, проведе
но на 18.12.2015 г., с което е разрешено изработване
на ПУП – ПП; прието Решение № 2 по протокол
№ 7 от 10.08.2016 г. на OЕСУТ при Oбщина Аврен
и заявление с входящ № М-1612, постъпило на
26.07.2016 г. от СОК „Камчия“ – ЕАД, с ЕИК
102850750, Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на у рбанизираните територии за
изграждане на обект: Технологичен път за дос
тъп от асфалтов път в поземлен имот (ПИ) с
идентификатор № 04426.600.793 по кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на с.
Близнаци до площадка на сондаж Р-70, намира
ща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 04426.501.57, образуван от ПИ с идентификатор
№ 04426.501.15 по КККР на с. Близнаци, община
Аврен, с възложител СОК „Камчия“ – ЕАД, с
ЕИК 102850750.
Решението подлежи на обжалване пред Адми
нистративния съд – Варна, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбите се подават чрез
Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от
обнародването на решението в „Държавен вест
ник“ съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател:
З. Янков

Председател:
Св. Тодорова

Председател:
З. Янков
8970

8971

9121
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77. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-77
от 14.11.2016 г. за обект: Допълване на пътен възел
„Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и
АМ „Марица“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9218
32. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С160010-0910000228 от 19.09.2016 г. възлага на Любомир
Георгиев Цветков, адрес за кореспонденция:
гр. Дупница, ул. 2-ри януари № 31, следния
недвижим имот: втори жилищен етаж с ква
дратура 120 кв. м и трети (тавански) жилищен
етаж от триетажна масивна жилищна сграда с
квадратура 145 кв. м, построени по силата на
отстъпено право на надстрояване на същест
вуваща жилищна сграда на ул. Николаевска
9, с вход откъм ул. Бенковска 4, с адрес: гр.
Дупница, ул. Бенковска 4, както и 1/2 идеални
части от общите части на жилищната сграда, с
функционално предназначение жилищна сграда
с идентификатор 68789.17.45.1 съгласно скица
на Службата по геодезия, картография и када
стър – Кюстендил, идеални части от общите
части на сградата. Сградата е разположена в
поземлен имот с идентификатор 68789.17.45 при
съседни имоти: 68789.17.47, 68789.17.46, 68789.17.42
и 68789.17.40. Имотът е закупен за сумата от
84 100 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението за възлагане, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
9106
80. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурс за ака
демичната длъжност доцент по професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Приложна математика за отрасли
архитектура и строителство) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
8983
83. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за: глав
ни асистенти по: област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направ
ление 1.3. Педагогика на обучението по… (мето
дика на обучението по английски език) – един;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Фило
логия (германски езици – съвременен немски
език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (романски езици – португалски
език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направ
ление 2.1. Филология (съвременен български
език – морфология) – един; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професи
онално направление 2.1. Филология (корейски
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език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (японски език) – един; област на
висше образование 4. Природни науки, матема
тика и информатика, професионално направле
ние 4.4. Науки за земята (физическа география
и ландшафтознание) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята (икономическа и социална ге
ография) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направ
ление 2.2. История и археология (средновековна
археология) – един; област на висше образова
ние 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(методика на обучението по изобразително изку
ство) – един; област на висше образование 1. Пе
дагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (методика на
обучението по музика – акордеон) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (методика на обучението по
музика – народно пеене) – един; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професи
онално направление 1.2. Педагогика (теория
на възпитанието и дидактика) – един; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(теория на възпитанието и дидактика – социална
педагогика) – един; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направ
ление 1.2. Педагогика (теория на възпитанието
и дидактика – управление на образованието),
за нуждите на Филиал – Враца – един; област
на висше образование 4. Природни науки, мате
матика и информатика, професионално направ
ление 4.6. Информатика и компютърни науки
(компютърна графика) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (дискретна
математика) – един; област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, профе
сионално направление 3.6. Право (наказателно
процесуално право) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право
(гражданско процесуално право) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право (гражданско и семейно право) – един;
област на висше образование 8. Изкуства, про
фесионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (графичен дизайн и визуални комуника
ции – компютърни технологии и мултимедийно
проектиране) – един; област на висше образо
вание 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.3. Политически
науки (политология) – един; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни на
уки, професионално направление 3.2. Психология
(педагогическа и възрастова психология) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
отдел „Управление на персонала“, стая 305, тел.
062/618-308 и 062/618-367.
9107
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8. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Психиатрия“ – един за ка
тедра „Психиатрия и медицинска психология“,
факултет „Обществено здраве“, за нуждите на
Първа психиатрична клиника на УМБАЛ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Ох
ридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
139, тел. 064/884-172.
8982
470. – Институтът по аграрна икономика – София, към Селскостопанската академия – София,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (селско стопанство)“, за нуждите на
отдел „Икономика и управление на земеделските
организации“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ИАИ: София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1,
тел. 02 465 31 53, факс 02 465 11 28, e-mail: office@
iae-bg.com.
9092
7. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Нов мачтов
трафопост в поземлен имот № 000394 в мест
ност Пандорики, землище на с. Венец, община
Карнобат“. Проектът е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за
административно и информационно обслужва
не на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
8991
292. – Община гр. Кнежа, област Плевен,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на еле
ментите на техническата инфраструктура като
самостоятелна част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150
ЗУТ за реконструкция (изместване) на част от
въздушен ел. провод Ср. Н. 20 kV „Мирчовец“ и
подземни електропроводи НН между ПИ 749011
и ПИ 748048 в местност Трите декара, землище
на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен,
собственост на ЕТ „Светлин Илчовски“, ЕИК
816011216, със седалище и адрес на управление гр.
Кнежа, ул. Солун 11, представляван от Светлин
Станчов Илчовски. Местоположение: ПИ 349002,
ПИ 500998, ПИ 000469, ПИ 000486 в местност
Трите декара, землище на гр. Кнежа, община
Кнежа, област Плевен. Кметът на община Кнежа
е издал Разрешение № 5300-642 от 1.11.2016 г. за
изработване на комплексен проект за инвести
ционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да прегледат проекта, на
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миращ се в Община Кнежа, ст. 301, и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8992
42. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструк
тура за обект: „Външно кабелно ел. захранване
на вилна сграда в ПИ 57491.19.624 в м-ст Лахана,
землище гр. Поморие“ и сервитут, преминаващи от
БКТП – нов, в ПИ 57491.19.69, през ПИ 57491.19.571
(полски път, общинска публична собственост) до
ПИ 57491.19.624, с дължина на трасето около 274
м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обна
родването в „Държавен вестник“.
8993
65. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400
kV от п/ст „Пловдив“ до п/ст „Марица изток“ с
възложител „ЕСО“ – ЕАД. Проектът е изработен
за част от територия, попадаща в землището на
с. Пясъчево. Целта на парцеларния план е да
се определят засегнатите от трасето имоти. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинте
ресуваните лица могат да се запознаят с проекта
в сградата на общинската администрация – Си
меоновград (стая № 22, всеки работен ден от 8
до 17 ч.), и да направят писмени възражения и
искания по него до общинската администрация.
9089
2. – Община гр. Стамболийски, област Плов
див, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект
„Трасе на приемник на ел. енергия – електриче
ска косачка, в ПИ 007093, местност Новоселски
алчаци по КВС на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски. Заинтересуваните лица могат да
се запознаят със съдържанието на проекта в отдел
„УТ“ в Община Стамболийски и при несъгласие
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
9083
94. – Община Стара Загора на основание
чл. 198, ал. 5 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че на основание чл. 198, ал. 1, т. 1, ал. 2,
изр. 1, ал. 4 и 5 ЗУТ със Заповед № 10-00-2354 от
4.11.2016 г. на зам.-кмета на община Стара За
гора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от
31.10.2016 г. на кмета на община Стара Загора, е
наложена пълна строителна забрана за времето,
необходимо за изменение на общия устройствен
план (ОУП) и подробния устройствен план (ПУП)
за кв. Бедечка, гр. Стара Загора, с обхват върху
квартали с номера: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831, по ПУП – ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара
Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, но за
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не повече от 2 години. Извън обхвата на строи
телната забрана във връзка с чл. 125, ал. 5 ЗУТ
остават улица (о.т. 8021 – о.т. 8035) по регулаци
онния план на гр. Стара Загора, представляваща
ПИ 68850.513.7055 по кадастрална карта; улица
(о.т. 8035 – о.т. 8034) по регулационния план на гр.
Стара Загора, представляваща ПИ 68850.513.7056
по кадастрална карта; уличен водопровод, улична
битова канализация и улична дъждовна канали
зация за кв. 810 и кв. 811 – кв. Бедечка, гр. Стара
Загора, по улица (о.т. 8021 – о.т. 8035) по регулаци
онния план на гр. Стара Загора, представляваща
ПИ 68850.513.7055 по кадастрална карта; улица
(о.т. 8035 – о.т. 8034) по регулационния план на гр.
Стара Загора, представляваща ПИ 68850.513.7056
по кадастрална карта; УПИ XIII-6161, 6162; УПИ
XIV-6161, 6162; УПИ XV-6161, 6162 в кв. 810; УПИ
II-6195; УПИ III-6195; УПИ IV-6195; УПИ V-6195;
УПИ VI-6100 в кв. 811 и УПИ V-6198 в кв. 823 по
ПУП – ПРЗ на кв. Бедечка, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора. На основание чл. 198, ал. 4 ЗУТ
строителната забрана спира прилагането на
влезлите в сила общи и подробни устройствени
планове за частите на територията, за които се
отнася. С разпореждане на основание чл. 60, ал. 1,
предл. 1, 2 и 4 АПК е допуснато предварително
изпълнение на заповедта. Заповедта подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез
Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
9117

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от ЗБК
„Инс Консулт“ – ООД, София, представлявано
от Галина Мацанова – управител, чрез адв. М.
Мерджанов – пълномощник, срещу разпоредбата
на чл. 44 от Наредба № 49 от 2014 г. за задължи
телното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането и за методиката за уреждане на
претенции за обезщетение за вреди, причинени
на моторни превозни средства, издадена от Ко
мисията за финансов надзор, само в частта „ …,
както и да преведе получените средства в полза
на застрахователя в срок до пет работни дни след
получаване на плащането“, по което е образувано
адм.д. № 10887/2016 г. по описа на Върховния
административен съд, І колегия, VІІІ отделение.
9112
Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от „Архимед 2“ – ЕООД, София, и
„Институт за образователни политики Архимед
и Диоген“ – ООД, София, на Наредба № 6 от
2015 г. за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала, издадена от министъра на
образованието и науката, по което е образувано
адм. д. № 10952/2016 г. по описа на Върховния
административен съд.
9113
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна

ВЕСТНИК

БРОЙ 91

прокуратура – Пазарджик, против чл. 13, ал. 1,
т. 2, 4 и 5 и чл. 50 от Наредбата за поставяне на
преместваеми съоръжения за търговия и услуги
на територията на община Ракитово. По жалбата
е образувано адм. д. № 837 по описа на Админи
стративния съд – Пазарджик, за 2016 г., насрочено
за разглеждане на 23.11.2016 г.
9193
Административният съд – Русе, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от кмета
на община Ветово срещу Решение № 173 от
29.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ветово,
прието с протокол № 15 от 29.07.2016 г., с което
е приет бюджетът на Община Ветово за 2016 г.,
по което е образувано адм. дело № 281/2016 г. по
описа на Административния съд – Русе, V състав,
насрочено за 15.12.2016 г. в 14 ч.
9077
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 353/2016 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.01.2017 г. от 10,30 ч. и е с предмет на оспорване,
обективирано в заповед № ОС-7 от 6.04.2013 г. на
областния управител на Софийска област, срещу
Решение № 103 от 16.03.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
9076
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Районна
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 26, ал. 2,
т. 4 и 6 и чл. 30, т. 2 от Наредбата за рекламната
и информационната дейност на територията на
община Стара Загора, приета с Решение № 375
от 30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, по който е образувано адм.д. № 461/2016 г.
по описа на Административния съд – Стара За
гора, което е насрочено за 19.01.2017 г. от 10,30 ч.
8979
Панагюрският районен съд, гр. колегия, I
състав, уведомява Улрике Илзе Вюрер Хантов с
последен адрес Столична община, София, ж.к.
Люлин, бл. 504, вх. Б, ет. 3, ап. 43, сега с неизвес
тен адрес в Република България, като ответница
по гр.д. № 144/2016 г., че срещу нея е предявена
искова молба от Марийка С. Пърлева от Хасково,
ул. Стара планина, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 5 – ищец,
и ответници – Николай Тодоров Балов от София,
ж.к. Разсадник – Коньовица 82, вх. А, ет. 5, ап. 13,
Стефан Тодоров Балов от София, ул. Владайска
31, Улрике Илзе Вюрер Хантова от София, ж.к.
Люлин, бл. 504, вх. Б, ет. 3, ап. 43, и Патриция
Николова Хантова от София, Столична община,
ж.к. Люлин, бл. 504, вх. Б, ет. 3, ап. 43, за делба
на следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор № 55302.501.2424 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изпълни
телния директор на АГКК, с адрес на позем
ления имот – Панагюрище, ул. Захари Стоянов
50, с площ 421 кв. м, при съседи на поземления
имот: 55302.501.2425, 55302.501.9570, 55302.501.2423,
55302.501.2422, ведно с построените в това дворно
място сгради: 1. сграда с № 55302.501.2424.1, със
застроена площ 59 кв. м, едноетажна; 2. сграда
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№ 55302.501.2424.2 със застроена площ 18 кв.
м, едноетажна; 3. сграда № 55302.501.2424.3 със
застроена площ 9 кв. м, едноетажна, селско
стопанска, и 4. сграда № 55302.501.2424.4 със
застроена площ 10 кв. м, едноетажна, за което
има издадени скици № 15-542714 от 11.12.2015 г.,
№ 15-542747 о т 11.12.2015 г., № 15-542741 о т
11.12.2015 г., № 15-542744 от 11.12.2015 г. и № 15542745 от 11.12.2015 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пазарджик. В едно
месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответницата може да подаде отговор на
ИМ и да упражни правата си по чл. 131 и сл. ГПК.
8980
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 140 състав,
съобщава, че е образувал гр. д. № 27947/2016 г. по
иск, предявен от „Топлофикация София“ – ЕАД,
срещу Диипак Чалил Гопинатан, който като
ответник в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата мол
ба, след като получи препис от исковата молба
и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, като следва да посочи и
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9114
Софийският районен съд, 120 състав, призовава
Лидия Кирилова Григорова с последен известен
адрес София, ж.к. Света Троица, бл. 146, вх. А,
ет. 8, ап. 21, и Румен Кирилов Манолов с последен
известен адрес София, ул. Тинтява 17, да се явят
в съда на 14.03.2017 г. в 11 ч. като ответници по
гр.д. № 69878/2014 г., заведено от Мустафа Хю
сейн Хюсейн. Ответниците да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9115
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
83 състав, уведомява Сухейл Джамал Ед-Дин
Джамал, роден на 5.04.1960 г. в Пакистан, че има
качеството на ответник по гр. д. № 75525/2015 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано по
предявен иск с правно основание по чл. 132, ал. 1,
т. 2 СК от Дафинка Илиева Маркова от София,
ж. к. Люлин, бл. 464, вх. А, ет. 4, ап. 416, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канце
ларията на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
9116
Районният съд – гр. Средец, призовава Фран
циско Лопес Торес, граж данин на Кралство
Испания, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 361/2016 г. по описа на Районния съд – гр.
Средец, заведено от „Водоснабдяване и канали
зация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на дело
водството в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към нея.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
9078
К юстендилският окръжен съд, т ърговско
отделение, IV състав, обявява на основание
чл. 630, ал. 2 ТЗ с решение № 37 от 6.10.2016 г.
по т.д. № 18/2016 г. по описа на съда откриването
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на производство по несъстоятелност на Фонда
ция „Асоциация за стратегически проучвания и
анализи“ – Кюстендил, и определя дата за първо
събрание на кредиторите – 24.11.2016 г. от 11,20 ч.
в залата на Кюстендилския окръжен съд. Реше
нието подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
вписването му в регистъра на юридическите лица
при КОС и от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Софийския апелативен съд.
9126

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отворен Балкан“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.12.2016 г. в 16 ч. в седалището на сдружение
то – София 1784, район „Младост“, ж.к. Полигона,
бл. 43, вх. 2, ет. 8, ап. 139, при следния дневен
ред: 1. промяна на седалището на сдружението; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
9079
10. – Председателят на Фондация „Потенциал“, София, на основание чл. 13 от устава
на Фондация „Потенциал“ във връзка с чл. 34,
ал. 1, т. 8, чл. 35 и 26 ЗЮЛНЦ свиква събрани
ето на дарителите на 7.01.2017 г. в 16 ч. на ад
рес: София, ул. Проф. Цветан Лазаров 18, вх. 1,
ет. 3, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на върховния
колективен орган за управление – събранието
на дарителите; 2. приемане на нови членове на
върховния колективен орган за управление; 3.
изслушване на отчет на председателя за дейността
на фондацията; 4. други.
9081
5. – Управителният съвет на сдружение „Училищен футболен клуб „Ботев“ – 57 СУ“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква
общо събрание на сдружението на 16.01.2017 г.
в 10 ч. на адреса район „Красна поляна“, ул.
Иван Перчемлиев 41, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружение „Училищен футболен клуб „Ботев – 57
СУ“ – София; 2. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие лично
или чрез упълномощен представител. Регистра
цията на участниците в общото събрание ще се
извършва между 9 и 10 ч. на 16.01.2017 г.
8994
11. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 22.01.2017 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на „Спортен клуб по бойни изкуства Кико“ от
1.01.2016 г. до 31.12.2016 г.; 2. други.
9080
99. – Софийският адвокатски съвет на Софийската адвокатска колегия на основание
чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо събрание на 28 и 29.01.2017 г. в
8 ч. в аудитория 272 в сградата на Софийския
у ниверси тет „Св. К лимен т Ох ри дск и“, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред:
1. разглеждане на отчета за дейността на адво-
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катския съвет през отчетната година и вземане
на решения по него; 2. разглеждане доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане отчета на
дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на
колегията за следващата финансова година; 5.
разглеждане отчета на управителя на ОК „Ад
вокат“; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната.
9087
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство към
СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Царево, на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 26.01.2017 г. в 17,30 ч.
в сградата на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Царево,
ул. Хан Аспарух 38, при следния дневен ред: 1.
доклад за извършената дейност през изтеклия
мандат; 2. промяна в състава на училищното
настоятелство; 3. приемане на нови членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
8995
Даниела Петрова Пенева – ликвидатор на
сдружение „Другия живот“, БУЛСТАТ 131367344,
в ликвидация по ф.д. № 809/2005 г. на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
отправя покана до кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
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датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ на адреса на управление на сдружението.
8927
Кирил Любомиров Калев – ликвидатор на
фондация „Тракийското наследство на България“
(THБ), в ликвидация по ф.д. № 192/2012 г. по
описа на СГС, БУЛСТАТ 176281736, със седалище и
адрес на управление София 1504, район „Средец“,
бул. Цар Освободител 33, ет. 4, ап. 4, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фон
дацията да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на настоящата покана в
„Държавен вестник“.
8954
Кристина Стефанова Тодорова – ликвидатор
на сдружение „Кошер 2014“ – в ликвидация по
ф.д. № 739/2014 г., БУЛСТАТ 176800647, с адрес на
управление София, ж.к. Люлин 6, бл. 668, ет. 6,
ап. 23, кани всички кредитори на сдружение
„Кошер 2014“ – в ликвидация, да предявят своите
вземанията в 6-месечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8910
Татяна Николова Петкова-Илчева – ликви
датор на сдружение „Синият Дунав“, БУЛСТАТ
176250045, в ликвидация по ф.д. № 52/2012 г. на
Софийския градски съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8899

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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