
ЧАСТ ВТОРА 

 

Раздел 2 

 

Класификатор на товарите за определяне класа на товара 

Код Наименование на товара Клас 

1 2 3 

  Раздел І    

  Животни живи и продукти от животински произход   

  Глава 1   

  ЖИВИ ЖИВОТНИ   

01010000 Живи коне, магарета, мулета и катъри 1 

01020000 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 1 

01030000 Живи животни от рода на свинете 1 

01040000 Живи животни от рода на овцете или козите 1 

01050000 
Живи домашни петли, кокошки, птици от видовете Gallus domesticus, 

патици, гъски, пуйки и токачки 
1 

01060000 Други живи животни 1 

  Глава 2   

  МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ   

02010000 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени 1 

02020000 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени 1 

02030000 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени   

02040000 
Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или 

замразени 
1 

02050000 
Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, 

пресни, охладени или замразени 
1 

02060000 

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат 

добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или 

катърите, пресни, охладени или замразени 
1 

02070000 
Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, 

пресни, охладени или замразени 
1 

02080000 
Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или 

замразени 
1 

02090000 

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от 

птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, 

замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени 
1 

02100000 
Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени 

или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии 
1 

  Глава 3   

  
РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ 
  

03010000 Живи риби 1 

03020000 
Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от 

риби от № 0304 
1 

03030000 
Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от 

№ 0304 
1 

03040000 
Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или 

замразени 
1 

  II-3 
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03050000 

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; 

брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за 

консумация от човека 
1 

03060000 

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, 

сушени, осолени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, 

дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, 

дори охладени, замразени, сушени, осолени или 

1 

03070000 

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, 

осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло 

пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, 

годни за консумация от човека 

1 

03080000 

Водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, 

пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени 

водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, дори топло 

пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на 

1 

  Глава 4   

  
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА; ЕСТЕСТВЕН 

МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ГОДНИ ЗА 

КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 

  

04010000 
Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други 

подсладители 
1 

04020000 
Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други 

подсладители 
1 

04030000 

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други 

ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или 

с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с 

прибавка на плодове, ядки или какао 

1 

04040000 

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други 

подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с 

прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени 

другаде 

1 

04050000 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване 1 

04060000 Сирена и извара 1 

04070000 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени 1 

04080000 

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, дори с прибавка на захар или други подсладители 
1 

04090000 Естествен мед 1 

04100000 
Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, 

нито включени другаде 
1 

  Глава 5   

  
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, 

НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ 
  

05010000 
Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от 

коса 
1 
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05020000 
Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за 

четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми 
1 

05030000 Свободно за ползване   

05040000 

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, 

различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в 

саламура, сушени или пушени 
1 

05050000 

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера 

(дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, 

дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от 

пера или от части от пера 

1 

05060000 

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени 

(но неизрязани във форми), обработени с киселини или де желатинирани; 

прах и отпадъци от тези материали 
1 

05070000 

Слонова кост, черупки от костенурки, балени (включително т.нар. 

мустаци) на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и 

човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах 

и отпадъци от тези материали 

1 

05080000 

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки 

и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, 

необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и 

отпадъци от същите 

1 

05090000 Свободно за ползване   

05100000 

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори 

изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани 

за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени 

или временно запазени по друг начин 

1 

05110000 

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; 

мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от 

човека 
1 

  Раздел ІІ   

  Продукти от растителен произход   

  Глава 6   

  ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ   

06010000 

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен 

покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, 

различни от корените от № 1212 
1 

06020000 
Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен 

мицел 
1 

06030000 
Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, 

избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин 
1 

06040000 

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни 

пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, 

избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин 
1 

  
ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА 

КОНСУМАЦИЯ 
  

07010000 Картофи, пресни или охладени 1 

07020000 Домати, пресни или охладени 1 

07030000 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени 1 

07040000 
Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация 

зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени 
1 
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07050000 Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени 1 

07060000 
Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и 

подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени 
1 

07070000 Краставици и корнишони, пресни или охладени 1 

07080000 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени 1 

07090000 Други зеленчуци, пресни или охладени 1 

07100000 Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени 1 

07110000 

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид 

или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, 

подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в 

това състояние 

1 

07120000 
Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резанки, смлени или на 

прах, но необработени по друг начин 
1 

07130000 
Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или 

начупени 
1 

07140000 

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и 

подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, 

пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или 

агломерирани под формата на гранули; сърцевина на с 

1 

  Глава 8   

  
ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ 

ПЪПЕШОВИ КОРИ 
  

08010000 
Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без 

черупките им или обелени 
1 

08020000 
Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или 

обелени 
1 

08030000 Банани, включително хлебните, пресни или сушени 1 

08040000 
Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуайави, манго и мангустани, пресни 

или сушени 
1 

08050000 Цитрусови плодове, пресни или сушени 1 

08060000 Грозде, прясно или сушено 1 

08070000 Пъпеши (в това число и дините) и папаи, пресни 1 

08080000 Ябълки, круши и дюли, пресни 1 

08090000 
Кайсии, череши, праскови (включително брюнони и нектарини), сливи и 

трънки, пресни 
1 

08100000 Други плодове, пресни 1 

08110000 
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с 

добавка на захар или други подсладители 
1 

08120000 

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид 

или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, 

подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в 

това състояние 

1 
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08130000 
Плодове сушени, различни от тези от № 0801 до 0806; смеси от сушени 

плодове или от черупкови плодове от настоящата глава 
1 

08140000 

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, 

поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други 

вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени 
1 

  Глава 9   

  КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ   

09010000 

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; 

заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в 

сместа 
1 

09020000 Чай, дори ароматизиран 1 

09030000 Мате 1 

09040000 
Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, 

сушени, или смлени, или пулверизирани 
1 

09050000 Ванилия 1 

09060000 Канела и канелени цветове 1 

09070000 Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки) 1 

09080000 Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, амоми и кардамоми 1 

09090000 
Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; 

плодове от хвойна 
1 

09100000 
Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и 

други подправки 
1 

  Глава 10   

  ЖИТНИ РАСТЕНИЯ   

10010000 Пшеница и смес от пшеница и ръж 2 

10020000 Ръж 2 

10030000 Ечемик 2 

10040000 Овес 2 

10050000 Царевица 2 

10060000 Ориз 2 

10070000 Сорго на зърна 2 

10080000 Елда, просо и канарско просо; други житни растения 2 

  Глава 11   

  
МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; 

ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН 
  

11010000 Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж 2 

11020000 
Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от 

смес от пшеница и ръж 
2 

11030000 
Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, 

от житни растения 
2 

11040000 

Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, 

сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение 

на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на 

люспи или смлени 

2 

11050000 
Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, 

от картофи 
2 
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11060000 
Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от № 0713, от сагу или от 

корените или грудките от № 0714 и от продуктите от глава 8 
2 

11070000 Малц, дори печен 2 

11080000 Скорбяла и нишесте; инулин 2 

11090000 Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние 2 

  Глава 12   

  
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, 

СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ 

МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ 

  

12010000 Семена от соя, дори натрошени 2 

12020000 
Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори 

обелени или натрошени 
2 

12030000 Копра 2 

12040000 Семена от лен, дори натрошени 2 

12050000 Семена от репица или рапица, дори натрошени 2 

12060000 Семена от слънчоглед, дори натрошени 2 

12070000 Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени 2 

12080000 Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното 2 

12090000 Семена, плодове и спори, за посев 2 

12100000 
Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под 

формата на гранули; прах от хмел 
2 

12110000 

Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани 

главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на 

насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори 

нарязани, натрошени или под формата на прах 

2 

12120000 

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, 

замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други 

растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида 

Cichorium intybus sativum), използвани главно за хранителни цели, 

неупоменати, нито включени другаде 

2 

12130000 
Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, 

смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули 
2 

12140000 

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, 

детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори 

агломерирани под формата на гранули 
2 

  Глава 13   

  
ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ 

РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ 
  

13010000 
Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и 

олеорезини (например балсами) 
  

13020000 

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; 

агар -агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, 

дори модифицирани 
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  Глава 14   

  
МАТЕРИАЛИ ЗА СПЛИТАНЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ 

РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ 

ДРУГАДЕ 

  

14010000 

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в 

кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия 

(например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени 

житни растения, избелени или боядисани, кори от липа) 

2 

14020000 Запазен за ползване   

14030000 Запазен за ползване   

14040000 Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде 2 

  Раздел ІІІ   

  

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН 

ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; 

ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ 

ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 

  

  Глава 15   

  

МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН 

ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; 

ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ 

ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД 

  

15010000 
Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни 

птици, различни от включените в позиции № 0209 или 1503 
1 

15020000 
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, 

различни от включените в № 1503 
1 

15030000 

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин 

и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг 

начин 
1 

15040000 
Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори 

рафинирани, но не химически променени 
1 

15050000 
Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, 

включително ланолина 
1 

15060000 
Други видове мазнини и масла от животински произход и техните 

фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15070000 
Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15080000 
Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15090000 
Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15100000 

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори 

рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или 

фракции с масла или фракции от № 1509 
1 

15110000 
Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 
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15120000 
Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и 

техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15130000 
Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и 

техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени 
1 

15140000 
Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори 

рафинирани, но не химически променени 
1 

15150000 

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и 

техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически 

променени 
1 

15160000 

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните 

фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, 

преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени 

по друг начин 

1 

15170000 

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни 

мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от 

настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните 

фракции от № 1516 

1 

15180000 

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, 

обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, 

продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ 

или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тез 

1 

15190000 Свободно за ползване   

15200000 Суров глицерол, глицеролови води и луги 1 

15210000 
Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от 

други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени 
1 

15220000 
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи 

мазнини или восъци от животински или растителен произход 
1 

  Раздел ІV   

  
ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; 

БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; 

ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ 

  

  Глава 16   

  
ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ 

ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ 
  

16010000 
Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени 

храни на база на тези продукти 
1 

   

16020000 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв 1 

16030000 
Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други 

водни безгръбначни 
1 

16040000 
Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, 

приготвени на основата на яйца от риби 
1 

16050000 
Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или 

консервирани 
1 
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  Глава 17   

  ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ   

17010000 
Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в 

твърдо състояние 
1 

17020000 

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза 

(левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без 

ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори 

смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамел 

1 

17030000 Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта 1 

17040000 Захарни изделия без какао (включително белия шоколад) 1 

  Глава 18   

  КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО   

18010000 Какао на зърна, цели или натрошени, сурови или печени 1 

18020000 Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао 1 

18030000 Какаова маса, дори обезмаслена 1 

18040000 Масло, мазнина и течно масло от какао 1 

18050000 Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители 1 

18060000 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао 1 

  Глава 19   

  
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА 

ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ 

МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ 

  

19010000 

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и 

дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, 

несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40% какао, 

изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито 

2 

19020000 

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други 

продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, 

юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен 
2 

19030000 
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на 

люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми 
2 

19040000 

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни 

растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) 

на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с 

изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест 

2 

19050000 

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка 

на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за 

запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и 

подобни продукти 

2 
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  Глава 20   

  
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ ИЛИ 

ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ 
  

20010000 
Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, 

приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина 
1 

20020000 
Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет 

или с оцетна киселина 
1 

20030000 
Гъби и трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или с оцетна киселина 
1 

20040000 
Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006 
1 

20050000 

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този 

с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от 

№ 2006 
1 

20060000 
Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, 

консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани) 
1 

20070000 

Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или 

черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени 

чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители 
1 

20080000 

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или 

консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други 

подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде 
1 

20090000 

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, 

неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар 

или други подсладители 
1 

  Глава 21   

  РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ   

21010000 

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, 

приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на 

базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители 

на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати 

1 

21020000 
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни 

микроорганизми (с изключение на ваксините от № 3002); набухватели 
1 

21030000 
Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено 

брашно и готова горчица 
1 

21040000 
Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени 

хомогенизирани готови храни 
1 

21050000 Сладолед за консумация, дори съдържащ какао 1 

21060000 Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде 1 
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  Глава 22   

  БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ   

22010000 

Води, включително естествените или изкуствените минерални води и 

газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито 

ароматизирани; лед и сняг 
1 

22020000 

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със 

захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни 

напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009 
1 

22030000 Бири от малц 1 

22040000 
Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, 

различна от тази от № 2009 
1 

22050000 
Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения 

или ароматични вещества 
1 

22060000 

Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово 

вино (perry), медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от 

ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени 

другаде 

1 

22070000 

Етилов алкохол, не денатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80%  vol 

или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво 

алкохолно съдържание 
1 

22080000 
Етилов алкохол, не денатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 

80% vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки 
1 

22090000 
Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на 

оцет, получени от оцетна киселина 
1 

  Глава 23   

  
ОСТАТЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРИГОТВЕНИ ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ 
  

23010000 

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, 

риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за 

консумация от човека; пръжки 
2 

23020000 

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на 

гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на 

житни или бобови растения 
2 

23030000 

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, 

резанки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от 

производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от 

спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули 

2 

23040000 
Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на соевото масло 
2 

23050000 
Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на фъстъченото масло 
2 

23060000 

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под 

формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или 

масла, различни от тези в № 2304 или 2305 
2 
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23070000 Винени утайки; суров винен камък (тригия) 2 

23080000 

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, 

дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за 

храна на животни, неупоменати, нито включени другаде 
2 

23090000 Препарати от видовете, използвани за храна на животни 2 

  Глава 24   

  ТЮТЮН И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА   

24010000 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн 1 

24020000 
Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн 

или от заместители на тютюна 
1 

24030000 

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; 

„хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и 

сокове 
1 

 Раздел V  

 МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ  

  Глава 25   

  СОЛ; СЯРА; ПРЪСТ И КАМЪНИ; ГИПС, ВАР И ЦИМЕНТ   

25010000 

Сол (включително готварска сол и денатурирана сол) и чист натриев 

хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с 

добавки, осигуряващи добра течливост; морска вода 
2 

25020000 Непържени железни пирити 2 

25030000 
Сяра от всякакъв вид, с изключение на сублимираната, утаената и 

колоидната сяра 
2 

25040000 Естествен графит 2 

25050000 
Всякакви видове естествен пясък, дори оцветен, с изключение на 

металоносните пясъци от глава 26 
2 

25060000 

Кварц (различен от естествения пясък); кварцити, дори грубо дялани или 

само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с 

квадратна или правоъгълна форма 
2 

25070000 Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани 2 

25080000 

Други глини (с изключение на експандираните глини от № 6806), 

андалузит, кианит, силиманит, дори калцинирани; мулит; шамотна или 

динасова пръст 
2 

25090000 Креда 2 

25100000 
Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и 

фосфатирани креди 
2 

25110000 
Естествен бариев сулфат (барит); естествен бариев карбонат (витерит), 

дори калциниран, с изключение на бариевия оксид от № 2816 
2 

25120000 

Инфузорна силикатна пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) и 

други аналогични видове силикатна пръст, с привидна плътност, 

непревишаваща 1, дори калцинирани 
2 

25130000 
Пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени 

абразиви, дори термично обработени 
2 
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25140000 
Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, 

на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма 
2 

25150000 

Мрамор, травертин, мушелкалк и други варовици, използвани за направа 

на паметници или в строителството, с привидна плътност, равна или по-

голяма от 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион 

или по друг начин, на блокове или на плочи с к 

2 

25160000 

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани за направа 

на паметници или в строителството, дори грубо дялани или само нарязани 

с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или 

правоъгълна форма 

2 

25170000 

Дребни камъчета, чакъл, трошени камъни от видовете, използвани главно 

за бетониране или настилане на пътища, на железопътни линии, или други 

видове баластра, речен чакъл и кремък, дори термично обработени; 

макадам от шлаки или от други подобни промишлени 

2 

25180000 

Доломит, дори фритован или калциниран, включително доломит, грубо 

дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на 

плочи с квадратна или правоъгълна форма; доломит, агломериран с 

помощта на свързващи вещества 

2 

25190000 

Естествен магнезиев карбонат (магнезит); електростопен магнезиев оксид; 

калциниран до пълно обезводняване магнезиев оксид (фритован), дори 

съдържащ малки количества други оксиди, прибавени преди фритоването; 

друг магнезиев оксид, дори чист 

2 

25200000 
Природен гипс; анхидрит; гипсови свързващи вещества, дори оцветени или 

съдържащи малки количества ускорители или забавители 
2 

25210000 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент 2 

25220000 
Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и 

калциевия хидроксид от № 2825 
2 

25230000 
Видове хидравличен цимент (включително циментов клинкер), дори 

оцветени 
2 

25240000 Азбест 2 

25250000 
Слюда, включително слюдата, разцепена на неравномерни люспи; 

отпадъци от слюда 
2 

25260000 
Естествен стеатит, дори грубо дялан или само нарязан с трион или по друг 

начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма; талк 
2 

25270000 Запазен за ползване 2 

25280000 

Естествени борати и техните концентрати (дори калцинирани), с 

изключение на боратите, извлечени от естествени солени води; естествена 

борна киселина, съдържаща максимално 85% Н3ВО3 в сухо вещество 
2 

25290000 Фелдшпат; левцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит (флусшпат) 2 

25300000 Минерални продукти, неупоменати, нито включени другаде 2 
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  Глава 26   

  РУДИ, ШЛАКИ И ПЕПЕЛИ   

26010000 
Железни руди и техните концентрати, включително пържените железни 

пирити (пиритни пепели) 
2 

26020000 

Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите 

манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20% или 

повече манган, изчислен върху сух продукт 
2 

26030000 Медни руди и техните концентрати 2 

26040000 Никелови руди и техните концентрати 2 

26050000 Кобалтови руди и техните концентрати 2 

26060000 Алуминиеви руди и техните концентрати 2 

26070000 Оловни руди и техните концентрати 2 

26080000 Цинкови руди и техните концентрати 2 

26090000 Калаени руди и техните концентрати 2 

26100000 Хромови руди и техните концентрати 2 

26110000 Волфрамови руди и техните концентрати 2 

26120000 Уранови или ториеви руди и техните концентрати 2 

26130000 Молибденови руди и техните концентрати 2 

26140000 Титанови руди и техните концентрати 2 

26150000 Руди на ниобия, тантала, ванадия или циркония, и техните концентрати 2 

26160000 Руди на благородните метали и техните концентрати 2 

26170000 Други руди и техните концентрати 2 

26180000 
Гранулирана шлака, получена при производството на чугун, желязо или 

стомана 
2 

26190000 
Шлаки (различни от гранулираните), окалина и други отпадъци от 

производството на чугун, желязо или стомана 
2 

26200000 

Шлаки, пепели и остатъци (различни от получените при производството на 

чугун, желязо или стомана), съдържащи метали, арсен или техни 

съединения 
2 

26210000 
Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; 

пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци 
2 

  Глава 27   

  
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ 

ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; 

МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ 

  

27010000 
Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, 

получени от каменни въглища 
2 

27020000 Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар 2 

27030000 Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран 2 
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27040000 
Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори 

агломерирани; ретортен въглен 
2 

27050000 
Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с 

изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди 
1 

27060000 

Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални 

катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително 

възстановените катрани 
1 

27070000 

Масла и други продукти, получени при дестилацията на 

високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в 

които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на 

неароматните 

1 

27080000 
Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други 

минерални катрани 
1 

27090000 Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали 1 

27100000(¹) 

Нефт и нефтопродукти, получени от битуминозни минерали (освен 

необработените); продукти съдържащи 70% мас.или повече нефт или 

нефтопродукти, получени от битуминозни минерали, при което тези 

нефтопродукти се явяват основна съставна част на продукти, неупоменати 

нито включени другаде; отработени нефтопродукти, съдържащи основно 

нефт или битуминозни минерали 

1 

27101200(¹) 

Леки дестилати и продукти, получени от нефт или битуминозни минерали, 

90% об.или повече, които включвайки загубите се дестилират при 

температура 210ºС по метода  ASTM D 86(освен продуктите съдържащи 

биодизел) 

1 

27101900(¹) 
Средни дестилати и продукти, получени от нефт или битуминозни 

минерали не съдържащи биодизел, не включени и неупоменати другаде 
1 

27102000(¹) 

Нефт и нефтопродукти (освен необработените), получени от битуминозни 

минерали и продукти неупоменати и невключени другаде, съдържащи 70% 

мас.или повече нефт или нефтопродукти, получени от битуминозни 

минерали, при което тези нефтопродукти се явяват основа съставна част на 

продукта съдържащ биодизел (освен отработените нефтопродукти) 

1 

27109100(¹) 
Отработени нефтопродукти, съдържащи полихлорбифенили (РСВs), 

полихлортерфенили (РСТs) или полибромбифенили (РВВs) 
1 

27109900(¹) 

Отработени нефтопродукти, съдържащи основно нефт или нефтопродукти 

получени от битуминозни минерали (освен нефтопродукти съдържащи 

полихлорбифенили (РСВs) полихлортерфенили (РСТs) или 

полибромбифенили (РВВs) 

1 

27110000 Нефтен газ и други газообразни въглеводороди 1 

27120000 

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack 

wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и 

подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени 
1 

27130000 
Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от 

масла от битуминозни минерали 
1 

27140000 
Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; 

асфалтити и асфалтени скали 
1 
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27150000 

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, 

минерален катран или пек от минерален катран (например битумни 

замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“) 
1 

27160000 Електрическа енергия 1 

27210000(²) Бял спирт (тежък бензин) 1 

27220000(²) Бензин специален, н.у.д. 1 

27230000(²) Бензин авиационен 1 

27240000(²) 
Бензин моторен без съдържание на олово (съдържанието на олово 0,013 г/л 

или по-малко) 
1 

27250000(²) 
Бензин моторен, със съдържание на олово (съдържанието на олово е 

повече от 0,013 г/л) 
1 

27260000(²) Гориво авиационно, леко (тип бензин) 1 

27290000(²) Масла леки, от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

27310000(²) Гориво авиационно, турбинно, тип средно-тежки масла 1 

27320000(²) Газ за осветление 1 

27390000(²) Масла средно тежки, от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

27410000(²) Гориво дизелово 1 

27420000(²) Газьол, н.у.д. 1 

27430000(²) Мазут, много лек 1 

27440000(²) Мазут, тежък 1 

27450000(²) Масла смазочни, отработени 1 

27460000(²) Масла смазочни, неотработени 1 

27490000(²) Масла тежки от нефт, битум минерален, н.у.д. 1 

  Раздел VІ   

  
ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ 

СВЪРЗАНИ С НЕЯ ПРОМИШЛЕНОСТИ 
  

  Глава 28   

  

НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ 

ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА 

РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ 

НА ИЗОТОПИ 

  

28010000 Флуор, хлор, бром и йод 1 

28020000 Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра 1 

28030000 
Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито 

включени другаде) 
1 

28040000 Водород, благородни газове и други неметални елементи 1 

28050000 
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, 

дори смесени или сплавени помежду си; живак 
1 

28060000 Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина 1 

28070000 Сярна киселина; олеум 1 
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28080000 Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселини 1 

28090000 
Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с 

определен или неопределен химичен състав 
1 

28100000 Борни оксиди; борни киселини 1 

28110000 
Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения 

на неметалните елементи 
1 

28120000 Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи 1 

28130000 Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид 1 

28140000 Амоняк, безводен или във воден разтвор 1 

28150000 
Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или 

калиев пероксид 
1 

28160000 
Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на 

стронция или бария 
1 

28170000 Цинков оксид; цинков пероксид 1 

28180000 
Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; 

алуминиев оксид; алуминиев хидроксид 
1 

28190000 Хромови оксиди и хидроксиди 1 

28200000 Манганови оксиди 1 

28210000 
Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70% 

или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3) 
1 

28220000 Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди 1 

28230000 Титанови оксиди 1 

28240000 Оловни оксиди; миний и оранжев миний 1 

28250000 
Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други 

неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите 
1 

28260000 
Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни 

флуорни соли 
1 

28270000 
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; 

йодиди и оксийодиди 
1 

28280000 Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити 1 

28290000 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати 1 

28300000 Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав 1 

28310000 Дитионити и сулфоксилати 1 

28320000 Сулфити; тиосулфати 1 

28330000 Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати) 1 

28340000 Нитрити; нитрати 1 

28350000 
Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; 

полифосфати, с определен или неопределен химичен състав 
1 

28360000 
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев 

карбонат, съдържащ амониев карбамат 
1 

28370000 Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди 1 

  
 

ІІ-19 



1 2 3 

283800000 Свободно за ползване 1 

28390000 Силикати; технически силикати на алкалните метали 1 

28400000 Борати; пероксоборати (перборати) 1 

28410000 Соли на оксометалните или пероксометалните киселини 1 

28420000 

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините 

(включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен 

състав), с изключение на азидите 
1 

28430000 

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични 

съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен 

състав; амалгами на благородни метали 
1 

28440000 

Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително 

разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и 

техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти 
1 

28450000 
Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или 

органични съединения с определен или неопределен химичен състав 
1 

28460000 
Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия 

или на скандия или на техните смеси 
1 

28470000 Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид 1 

28480000 
Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на 

ферофосфорите 
1 

28490000 Карбиди с определен или неопределен химичен състав 1 

28500000 
Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен 

химичен състав, различни от карбидите от № 2849 
1 

28510000 Свободно за ползване   

28520000 
Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с 

неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите 
1 

28530000 

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, 

проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух 

(включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен 

въздух; амалгами, без тези на благородните метали 

1 

  Глава 29   

  ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ   

29010000 Ациклени въглеводороди 1 

29020000 Циклени въглеводороди 1 

29030000 Халогенопроизводни на въглеводородите 1 

29040000 
Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори 

халогенирани 
1 

29050000 
Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29060000 
Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29070000 Феноли; фенолни алкохоли 1 
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29080000 
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на 

фенолните алкохоли 
1 

29090000 

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни 

пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с 

неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29100000 
Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в 

пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29110000 
Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални 

групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29120000 
Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; 

циклени полимери на алдехидите; параформалдехид 
1 

29130000 
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от 

№ 2912 
1 

29140000 
Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални 

групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29150000 

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, 

халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, 

нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29160000 

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени 

монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29170000 

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 
1 

29180000 

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни 

функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и 

пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или 

нитрозопроизводни 

1 

29190000 
Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително 

лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29200000 

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с 

изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните 

халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 
1 

29210000 Съединения с аминна функционална Глава 1 

29220000 Аминосъединения с кислородни функционални групи 1 

29230000 
Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други 

фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав 
1 

29240000 
Съединения с карбоксиамидна функционална глава; съединения на 

въглеродната киселина с амидна функционална глава 
1 

29250000 
Съединения с карбоксилимидна функционална глава (включително 

захарина и неговите соли) или с аминна функционална глава 
1 

29260000 Съединения с нитрилна функционална глава 1 

29270000 Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения 1 

29280000 Органични производни на хидразина или на хидроксиламина 1 
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29290000 Съединения с други азотни функционални групи 1 

29300000 Органични тиосъединения 1 

29310000 Други органоминерални съединения 1 

29320000 Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми 1 

29330000 Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми 1 

29340000 
Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен 

химичен състав; други хетероциклени съединения 
1 

29350000 Сулфонамиди 1 

29360000 

Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез 

(включително и естествените концентрати), както и техните производни, 

използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във 

всякакви разтвори 

1 

29370000 

Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или 

възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, 

включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно 

като хормони 

1 

29380000 
Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, 

етери, естери и други производни 
1 

29390000 
Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, 

техните соли, етери, естери и други производни 
1 

29400000 

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, 

глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и 

техните соли, различни от продуктите от № 2937, 2938 или 2939 
1 

29410000 Антибиотици 1 

29420000 Други органични съединения 1 

 Глава 30  

 ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ  

30010000 

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, 

дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от 

техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; 

други субстанции от човешки или животински продукти 

1 

30020000 

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, 

профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни 

съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по 

биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми  

1 

30030000 

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), 

съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични 

или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито 

пригодени за продажба на дребно 

1 
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30040000 

Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), 

съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за 

терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози 

(включително тези за трансдермално приложение) или пригодени 

1 

30050000 

Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, 

пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични 

субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, 

хирургически, стоматологични или ветеринарни цели 

1 

30060000 
Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от 

настоящата група 
1 

  Глава 31   

  ТОРОВЕ   

31010000 

Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си 

или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или 

химична обработка на продукти от животински или растителен произход 
2 

31020000 Минерални или химични азотни торове 2 

31030000 Минерални или химични фосфорни торове 2 

31040000 Минерални или химични калиеви торове 2 

31050000 

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от 

подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от 

настоящата глава, представени под формата на таблетки или други 

подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 k 

2 

  Глава 32   

  
ДЪБИЛНИ ИЛИ БАГРИЛНИ ЕКСТРАКТИ; ТАНИНИ И ТЕХНИТЕ 

ПРОИЗВОДНИ; ПИГМЕНТИ И ДРУГИ БАГРИЛНИ ВЕЩЕСТВА; 

БОИ И ЛАКОВЕ; КИТОВЕ; МАСТИЛА 

  

32010000 
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, 

естери и други производни 
1 

32020000 

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; 

дъбилни препарати, дори съдържащи естествени дъбилни продукти; 

ензимни препарати за предварително дъбене 
1 

32030000 

Багрилни вещества от растителен или животински произход (включително 

багрилните екстракти, с изключение на саждите от животински произход), 

дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от 

настоящата глава, на базата на багрилни вещества 

1 

32040000 

Синтетични органични оцветители, с определен или неопределен химичен 

състав; препарати на базата на синтетични органични оцветители; 

синтетични органични продукти от видовете, използвани като 

луминесцентни флуоресцентни вещества или като луминофори, с 

определен или неопределен химичен състав (с изключение на препаратите 

от позиции 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 и 3215) 

1 

32050000 
Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата 

глава, на базата на оцветителни лакове 
1 
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32060000 

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от 

настоящата глава, различни от тези в № 3203, 3204 или 3205; неорганични 

продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен 

химичен състав 

1 

32070000 

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи 

емайли и гланцове, ангоби, течни лустра и подобни препарати за 

керамичната, емайловата или стъкларската промишленост, стъклени фрити 

и други стъкла под формата на прах, гранули, пласт 

1 

32080000 

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически 

модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в 

неводна среда; разтвори, дефинирани в забележка 4 от настоящата глава 
1 

32090000 

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически 

модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във 

водна среда 
1 

32100000 
Други бои и лакове; приготвени водни пигменти от видовете, използвани 

за повърхностна дообработка на кожи 
1 

32110000 Сикативни препарати 1 

32120000 

Пигменти (включително металните прахове и люспи), диспергирани в 

неводна среда, в течно или пастообразно състояние, от видовете, 

използвани за производството на бои (включително емайли); фолио за 

печатане чрез щамповане; бои и други багрилни вещества, неупоменати, 

нито включени другаде, предварително опаковани под формата или в 

опаковки за продажба на дребно 

1 

32130000 

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на 

нюансите, за забавление и подобни бои на таблетки, в туби, бурканчета, 

шишенца, панички и други подобни 
1 

32140000 

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани 

при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в 

зидарството 
1 

32150000 
Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори 

концентрирани или в твърдо състояние 
1 

  Глава 33   

  
ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ 

ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ 
  

33010000 

Етерични масла (съдържащи или не терпени), включително конкретни и 

абсолютни; резиноиди; екстрахирани етерични масла; концентрати от 

етерични масла в мазнини, нелетливи масла, восъци или подобни 

продукти, получени по метода на енфураж или мацерация; терпенови 

странични продукти за възпиране на етерични масла; Водни дестилати и 

водни разтвори на етерични масла 

1 

33020000 

Смеси от ароматни вещества и смеси, включително алкохолни разтвори, на 

базата на едно или повече такива вещества, използвани като промишлени 

суровини; други препарати на базата на аромати, използвани за 

производството на напитки 

1 

33030000 Парфюми и тоалетни води 1 
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33040000 

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за 

поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително 

препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на 

слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр 

1 

33050000 Препарати за поддържане на косата 1 

33060000 

Препарати за поддържане хигиената на устната кухина или зъбите, 

включително праховете и пастите за улесняване прилепването на зъбните 

протези; конци, използвани за почистване на зъбите (зъбни конци), 

представени в единични опаковки за продажба на дребно 

1 

33070000 

Средства, използвани преди, по време на или след бръснене, дезодоранти 

за индивидуална употреба, препарати за баня или душ, препарати за 

отстраняване на косми и други парфюмерийни, козметични или тоалетни 

препарати, неупоменати, нито включени другаде; дезодоранти за 

помещения, ароматизирани или неароматизирани, със или без 

дезинфекционни свойства 

1 

  Глава 34   

  

САПУНИ, ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ, 

ПРЕПАРАТИ ЗА ПРАНЕ, СМАЗОЧНИ ПРЕПАРАТИ, ИЗКУСТВЕНИ 

ВОСЪЦИ, ВОСЪЧНИ ПРЕПАРАТИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЪСКАНЕ 

ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ, СВЕЩИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ, ПАСТИ ЗА 

МОДЕЛИРАНЕ, „ЗЪБОЛЕКАРСКИ ВОСЪЦИ“ И СЪСТАВИ ЗА 

ЗЪБОЛЕКАРСТВОТО НА БАЗАТА НА ГИПС 

  

34010000 

Сапун; Повърхностноактивни органични вещества и средства, използвани 

като сапуни под формата на пръти, парчета или под формата на формовани 

изделия, съдържащи или несъдържащи сапун; повърхностноактивни 

органични вещества и средства за почистване на кожата под формата на 

течност или сметана и предварително опаковани за продажба на дребно, 

съдържащи или несъдържащи сапун; хартия, памучна вата, филц или филц 

и нетъкани материали, импрегнирани или покрити със сапун или препарат 

1 

34020000 

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); 

повърхностно активни препарати, перилни препарати (включително 

спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, 

различни от включените в № 3401 

1 

34030000 

Смазочни препарати (включително маслата, употребявани при рязане, 

препаратите за намаляване триенето на гайките, препаратите против 

корозия и препаратите за откалъпване на базата на смазочни материали) и 

препарати за омасляване на текстилни материали, нам 

1 

34040000 Изкуствени восъци и восъчни препарати 1 

34050000 

Вакси и кремове за обувки, паркетини, политури, препарати за лъскане на 

каросерии, стъкла или метали, пасти и прахове за чистене и лъскане и 

подобни препарати (дори под формата на хартия, вата, филц, нетъкан 

текстил, порести пластмаси или порест каучук, н 

1 

34060000 Свещи, вощеници и подобни артикули 1 

34070000 

Пасти за моделиране, включително тези за детски забавления (пластелини); 

състави, наречени „зъболекарски восъци“, представени в асортименти, в 

опаковки за продажба на дребно или на плочки, подкови, пръчици или в 

подобни форми; други състави, използвани в 

1 
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  Глава 35   

  
БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА 

МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; 

ЕНЗИМИ 

  

35010000 Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила 1 

35020000 

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, 

получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80% протеини от 

суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на 

албумините 

1 

35030000 

Желатини (включително представените под формата на изрязани 

квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или 

оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински 

произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501 

1 

35040000 

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните 

производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, 

обработени или не с хром 
1 

35050000 

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например 

желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата 

на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани 

скорбяла или нишесте 

1 

35060000 

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, 

употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с 

нетно тегло, непревишаващо 1 kg 
1 

35070000 Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде 1 

  Глава 36   

  
БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; 

КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

36010000 Барути 1 

36020000 Експлозиви, различни от барутите 1 

36030000 
Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни 

капсули; възпламенители; електрически детонатори 
1 

36040000 
Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, 

сигнални огньове и други пиротехнически артикули 
1 

36050000 Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604 1 

36060000 
Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от 

възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава 
1 

  Глава 37   

  ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ   

37010000 

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни 

филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, 

неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално 

проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки 

1 
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37020000 

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, 

картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за 

моментално проявяване и изготвяне на снимки 
1 

37030000 Чувствителни, неекспонирани фотографски хартия, картон и текстил 1 

37040000 
Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, 

но непроявени 
1 

37050000 
Фотографски плаки и ленти, експонирани и проявени, различни от 

кинематографските филми 
1 

37060000 
Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със 

зарегистриран звук или само със зарегистриран звук 
1 

37070000 

Химически препарати за фотографски цели, различни от лаковете, 

лепилата и подобни препарати; несмесени продукти, дозирани за 

фотографски цели или пригодени за продажба на дребно за същите цели, 

готови за употреба 

1 

  Глава 38   

  
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
  

38010000 

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 
2 

38020000 
Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински 

въглен, включително обеднен животински въглен 
2 

38030000 Талово масло, дори рафинирано 1 

38040000 

Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори 

концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително 

лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803 
1 

38050000 

Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна 

дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод и 

други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на 

иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло 

1 

38060000 
Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и 

масла от колофон; разтопени смоли 
1 

38070000 

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 

растителните катрани 

2 

38080000 

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, противосмукачки и 

регулатори на растежа на растенията, дезинфектанти и други подобни, 

представени във форми или опаковки за продажба на дребно или 

представени като готови препарати или продукти (например ленти, 

обработени със сяра, фитили и свещи; хартия лепкава от мухи) 

1 
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38090000 

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или 

фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати 

за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството 

на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито 

включени другаде 

1 

38100000 

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и 

други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на 

металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал 

и от други материали. 

1 

38110000 

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, 

предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на 

вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за 

минерални масла (включително за бензин) или за други течности 

1 

38120000 

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни 

пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени 

другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за 

каучук или пластмаси 

1 

38130000 Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби 1 

38140000 
Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито 

включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове 
1 

38150000 
Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни 

препарати, неупоменати, нито включени другаде 
1 

38160000 
Огнеупорни, цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни 

огнеупорни смеси, различни от продуктите от № 3801 
2 

38170000 
Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в 

№ 2707 или 2902 
1 

38180000 

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под 

формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични 

съединения, легирани с оглед използването им в електрониката 
1 

38190000 

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 
1 

38200000 Антифризи и препарати против заскрежаване 1 

38210000 

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително 

вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински 

клетки 
1 

38220000 

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, 

приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени 

върху носител, различни от посочените в № 3002 или 3006; сертифицирани 

еталонни материали 

1 

38230000 
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при 

рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли 
1 
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38240000 

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и 

препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея 

промишлености (включително смесите от естествени продукти), 

неупоменати, нито включени другаде 

1 

38250000 

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, 

неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от 

отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата 

глава 

1 

38260000 
Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла 

от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70% тегловно 
1 

 Раздел VІІ  

 
ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ; КАУЧУК И 

КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ 
 

  Глава 39   

  ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ   

39010000 Полимери на етилена в първични форми 1 

39020000 Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми 1 

39030000 Полимери на стирена в първични форми 1 

39040000 
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в 

първични форми 
1 

39050000 
Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични 

форми; други винилови полимери в първични форми 
1 

39060000 Акрилови полимери в първични форми 1 

39070000 

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; 

поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в 

първични форми 
1 

39080000 Полиамиди в първични форми 1 

39090000 Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми 1 

39100000 Силикони в първични форми 1 

39110000 

Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, 

полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата 

глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми 
1 

39120000 
Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени 

другаде, в първични форми 
1 

39130000 

Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани 

естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни 

на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични 

форми 

1 

39140000 
Обменители на йони на основата на полимерите от № 3901 до 3913, в 

първични форми 
1 

39150000 Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси 1 
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39160000 

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния 

разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с 

повърхностна обработка, но необработени по друг начин 
1 

39170000 
Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например 

свръзки, колена, муфи) 
1 

39180000 

Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под 

формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, 

определени в забележка 9 от настоящата глава 
1 

39190000 
Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други 

плоски форми, дори на роли 
1 

39200000 

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, 

неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с 

други материали 
1 

39210000 Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини 1 

39220000 

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните 

седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или 

хигиенни артикули 
1 

39230000 
Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, 

капаци, капсули и други приспособления за затваряне 
1 

    1 

39240000 
Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни 

потреби и хигиенни или тоалетни артикули 
1 

39250000 
Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито 

включени другаде 
1 

39260000 
Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 

3914 
1 

  Глава 40   

  КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ   

40010000 
Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични 

естествени гуми в първични форми или на плочи, листове или ленти 
1 

40020000 

Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични 

форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с 

продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове 

или ленти 

1 

40030000 Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти 1 

40040000 
Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на 

прах или гранули 
1 

40050000 
Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, 

листове или ленти 
1 

40060000 
Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например 

дискове, шайби), от невулканизиран каучук 
1 

40070000 Нишки и въжета от вулканизиран каучук 1 

40080000 
Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден 

каучук 
1 
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40090000 
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук, дори с 

принадлежности (например свръзки, колена, муфи) 
1 

40100000 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук 1 

40110000 Пневматични гуми от каучук, нови 1 

40120000 
Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, 

протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук 
1 

40130000 Вътрешни гуми от каучук 1 

40140000 
Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от 

невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук 
1 

40150000 

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без 

пръсти и ръкавици с един пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за 

всякакъв вид употреба 
1 

40160000 Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук 1 

40170000 
Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, включително 

отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук 
1 

 Раздел VІІІ  

 

КОЖИ, КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ 

МАТЕРИАЛИ; САРАШКИ ИЛИ СЕДЛАРСКИ АРТИКУЛИ; 

ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА 

 

  Глава 41   

  КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)   

41010000 

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от 

еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени 

1 

1 2 3 

41020000 

Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от 

тези, които са изключени със забележка 1, буква в) 

1 

41030000 

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или 

консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито 

обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от 

тези, които са изключени със забележка 1, буква б 

1 

41040000 

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) 

и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но не обработени по друг 

начин 
1 

41050000 
Дъбени или „crust“ овчи кожи, обезкосмени, дори цепени, но не 

обработени по друг начин 
1 

41060000 
Дъбени или „crust“ кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но 

не обработени по друг начин 
1 
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41070000 

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително 

пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и 

от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114 
1 

41120000 

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително 

пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от 

№ 4114 
1 

41130000 

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, 

включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни 

от тези от № 4114 
1 

41140000 

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-

формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; 

метализирани кожи 
1 

41150000 

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове 

или ленти, дори навити на рула; изрезки и други отпадъци от обработени 

кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени 

изделия; стърготини, прах и брашно от кожа 

1 

  Глава 42   

  
КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; СЕДЛАРСКИ ИЛИ САРАШКИ АРТИКУЛИ; 

ПЪТНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ, РЪЧНИ ЧАНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧЕРВА 

  

42010000 

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително 

ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, 

облекла за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали 
1 

42020000 

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за 

документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за 

фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други 

подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и 

1 

42030000 
Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена 

кожа 
1 

42040000 Свободно за ползване 1 

42050000 Други изделия от естествена или възстановена кожа 1 

42060000 
Изделия от черва, от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от 

сухожилия 
1 

  Глава 43   

  
КОЖУХАРСКИ КОЖИ И ОБЛЕКЛА ОТ ТЯХ; ИЗКУСТВЕНИ 

КОЖУХАРСКИ КОЖИ 
  

43010000 

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките, крачетата и 

други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите 

кожи от № 4101, 4102 или 4103 
1 

43020000 

Дъбени или апретирани кожухарски кожи (включително главите, 

опашките, крачетата и други части, отпадъци и изрезки), несъединени или 

съединени (но не посредством други материали), различни от включените в 

№ 4303 

1 

43030000 Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи 1 

43040000 Изкуствени кожухарски кожи и артикули от изкуствени кожухарски кожи 1 
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  Раздел ІХ   

  
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; 

ВЪГЛИЩА ДЪРВЕНИ; КОРК И ИЗДЕЛИЯ ОТ 

КОРК;ТРЪСТИКОВИ И КОШНИЧАСКИ ИЗДЕЛИЯ 

  

  Глава 44   

  
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; 

ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА 
  

44010000 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или 

подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени 

стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на 

трупчета, брикети, топчета или в подобни форми 

2 

44020000 
Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), дори 

агломерирани 
2 

44030000 

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, 

двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на 

квадрат или правоъгълник 
2 

44040000 

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и 

подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен 

надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и 

нито обработен по някакъв друг начин дървен материал з 

2 

44050000 Дървесен талаш; дървесно брашно 2 

44060000 Дървени траверси за железопътни или подобни линии 2 

44070000 

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно 

нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина 

над 6 mm 
2 

44080000 

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест 

дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен 

слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, 

нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, с или без крайни стави 

2 

44090000 

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), 

профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан 

под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или 

обработен по подобен начин) по дължината на един или на който и да е от 

краищата или равнините, рендосани или не, с или без крайни връзки 

2 

44100000 

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“(OSB) и 

подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други 

дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други 

органични свързващи вещества 

2 

44110000 
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, 

дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества 
2 

44120000 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал 2 

44130000 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили 2 

44140000 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни 2 
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44150000 

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; 

дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други 

товароносители от дърво; дървени подпори за палети 
2 

44160000 
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен 

материал, включително заготовките за дъги 
2 

44170000 

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за 

метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от 

дървен материал 
2 

44180000 

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително 

порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и 

покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал 
2 

44190000 Съдове и прибори за сервиране или за кухня от дървен материал 2 

44200000 

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и 

калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен 

материал; статуетки и други изделия за украса, от дървен материал; 

артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал 

2 

44210000 Други изделия от дървен материал 2 

  Глава 45   

  КОРК И КОРКОВИ ИЗДЕЛИЯ   

45010000 
Естествен корк, необработен или само почистен; отпадъци от корк; 

натрошен, гранулиран или пулверизиран корк 
2 

45020000 

Естествен корк, обелен или просто изрязан в квадратна форма или 

представен под формата на кубове, плочи, листове или ленти с квадратна 

или правоъгълна форма (включително заготовките за тапи с незаоблени 

краища) 

2 

45030000 Изделия от естествен корк 2 

45040000 
Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от 

агломериран корк 
2 

  Глава 46   

  ТРЪСТИКОВИ ИЛИ КОШНИЧАРСКИ ИЗДЕЛИЯ   

46010000 

Сплитки и подобни артикули от материали за плетене, дори свързани на 

ленти; материали за плетене, сплитки и подобни артикули от материали за 

плетене, изтъкани или паралелно подредени в една плоскост, дори 

завършени (например рогозки, изтривалки и решетки) 

2 

46020000 

Кошничарски изделия, изработени директно във форма, от материалите за 

плетене или конфекционирани с помощта на артикулите от № 4601; 

изделия от луфа 
2 
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  Раздел Х   

  

ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ 

ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИИ ИЛИ КАРТОН ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ);ХАРТИЯ, КАРТОН И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ 

  

  Глава 47   

  
ДЪРВЕСНА МАСА ИЛИ МАСА ОТ ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ 

ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИАЛИ; ХАРТИЯ ИЛИ КАРТОН ЗА 

РЕЦИКЛИРАНЕ (ОТПАДЪЦИ И ОСТАТЪЦИ) 

  

47010000 Механична дървесна маса 1 

47020000 Химична дървесна маса за разтваряне 1 

47030000 
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за 

разтваряне 
1 

47040000 Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне 1 

47050000 
Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична 

обработка 
1 

47060000 
Влакнести маси, получени от хартия или картон за рециклиране (отпадъци 

и остатъци) или от други влакнести целулозни материали 
1 

47070000 Хартии или картони за рециклиране (отпадъци и остатъци) 1 

  Глава 48   

  
ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ 

ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН 
  

48010000 Вестникарска хартия, на роли или на листове 1 

48020000 

Хартия и непокрити картони, използвани за писане, печатане или други 

графични цели, и неперфорирани карти и неперфорирани хартиени ленти, 

на рула или правоъгълни (включително квадратни) листове от всякакъв 

размер (различни от вестникарска хартия от позиция 4801 и хартия от 

позиция 4803); хартия и картон за ръчно оцветяване 

1 

48030000 

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на 

салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на 

салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна 

употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна 

1 

48040000 
Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листове, 

различни от тези в № 4802 или 4803 
1 

48050000 

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, 

непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от 

посочените в забележка 3 от настоящата глава 
1 

48060000 

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви 

хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни 

или полупрозрачни, на роли или на листове 
1 

48070000 

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, 

непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на 

листове 
1 
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48080000 

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, 

плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листове, 

различни от хартиите от № 4803 
1 

48090000 

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или 

типографска хартия (включително покритите, намазаните или 

импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за 

офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листове 

1 

48100000 

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин 

или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с 

изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, 

повърхностно декорирани или печатани, на роли или 

1 

48110000 

Хартия, картон, целулозна вата и лента от целулозни влакна, покрити, 

импрегнирани, ламинирани, боядисани или декорирани, напечатани или 

напечатани на ролки или правоъгълни, включително квадратни листове от 

всякакъв размер (с изключение на стоките от позиции 4803, 4809 или 4810) 

1 

48120000 Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса 1 

48130000 Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички 1 

48140000 
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за 

прозорци 
1 

48150000 Свободно за ползване 1 

48160000 

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или 

типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от 

восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии 
1 

48170000 

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички 

за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от 

хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция 
1 

48180000 

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от 

целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни 

цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във 

формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, з 

1 

48190000 

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, 

целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за 

канцеларски цели, за магазини или подобни 
1 

48200000 

Регистри, счетоводни книги, бележници, кочани (за поръчки, за 

квитанции), бележници с дати, канцеларски хартиени кубове, блокове от 

листове за писма и подобни изделия, тетрадки, попивателна хартия, 

класьори, подвързии (с подвижни листове и други), папки з 

1 

48210000 Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не 1 

48220000 
Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, 

хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени 
1 

48230000 

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, 

изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, 

целулозна вата или платна от целулозни влакна 
1 
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  Глава 49   

  

ПЕЧАТНИ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛСТВА, НА ПРЕСАТА ИЛИ НА 

ОСТАНАЛАТА ГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ; РЪКОПИСНИ 

ИЛИ МАШИНОПИСНИ ТЕКСТОВЕ И ЧЕРТЕЖИ 

  

49010000 Книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листове 1 

49020000 
Вестници и печатни периодични издания, дори илюстровани или 

съдържащи рекламни материали 
1 

49030000 
Албуми или книги с картинки и албуми за рисуване или оцветяване, 

предназначени за деца 
1 

49040000 Ноти в ръкопис или отпечатани, илюстровани или не, дори подвързани 1 

49050000 
Картографски изделия от всякакъв вид, включително напечатаните стенни 

карти, топографски планове и глобуси 
1 

49060000 

Архитектурни и инженерни планове и чертежи и други промишлени, 

търговски, топографски или подобни планове и чертежи в оригинал, ръчно 

изработени; ръкописни текстове; фотографски копия върху чувствителна 

хартия и получени с индиго копия на горепосочените 

1 

49070000 

Пощенски, таксови и подобни марки, неунищожени, в обръщение или 

предназначени да бъдат в обръщение в страната, в която имат или ще имат 

призната номинална стойност; гербована хартия; банкноти; чекове, акции 

или облигации и подобни ценни книжа 

1 

49080000 Превадки от всякакъв вид 1 

49090000 

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани 

пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, 

гарнитури или апликации 
1 

49100000 
Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на 

блокове с откъсващи се листове 
1 

49110000 
Други печатни произведения, включително картини, гравюри и 

фотографии 
1 

  Раздел ХІ   

  ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ   

  Глава 50   

  ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА   

50010000 Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене 1 

50020000 Сурова коприна („греж“) (неусукана) 1 

50030000 
Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за 

свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали) 
1 

50040000 
Прежди от естествена коприна (различни от преждите от копринени 

отпадъци), непригодени за продажба на дребно 
1 

50050000 
Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на 

дребно 
1 

50060000 
Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, 

пригодени за продажба на дребно; нишки от Месина 
1 

50070000 Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна 1 
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  Глава 51   

  
ВЪЛНА, ФИНИ И ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ КОСМИ; ПРЕЖДИ И 

ТЪКАНИ ОТ КОНСКИ КОСМИ 
  

51010000 Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни 1 

51020000 Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни 1 

51030000 

Отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми, 

включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените 

отпадъци 
1 

51040000 Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми 1 

51050000 
Вълна, фини или груби животински косми, щрайхгарни или камгарни 

(включително безразборно камгарирана вълна) 
1 

51060000 Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно 1 

51070000 Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно 1 

51080000 
Прежди от фини животински косми, щрайхгарни или камгарни, 

непригодени за продажба на дребно 
1 

51090000 
Прежди от вълна или от фини животински косми, пригодени за продажба 

на дребно 
1 

51100000 
Прежди от груби животински косми или от конски косми (включително 

обвитите прежди от конски косми), дори пригодени за продажба на дребно 
1 

51110000 Тъкани от щрайхгарна вълна или от щрайхгарни фини животински косми 1 

51120000 Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми 1 

51130000 Тъкани от груби животински косми или от конски косми 1 

  Глава 52   

  ПАМУК   

52010000 Памук, некардиран, нито пениран 1 

52020000 
Отпадъци от памук (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 
1 

52030000 Памук, кардиран или пениран 1 

52040000 Шевни конци от памук, дори пригодени за продажба на дребно 1 

52050000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% 

или повече памук, непригодени за продажба на дребно 
1 

52060000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-

малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно 
1 

52070000 
Памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени за продажба на 

дребно 
1 

52080000 
Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, 

непревишаващо 200 g/m² 
1 

52090000 
Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече памук, с тегло, 

превишаващо 200 g/m² 
1 
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52100000 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени 

предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, 

непревишаващо 200 g/m² 
1 

52110000 

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85% памук, смесени 

предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, 

превишаващо 200 g/m² 
1 

52120000 Други памучни тъкани 1 

  Глава 53   

  
ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА 

ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА 
  

53010000 
Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен 

(включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 
1 

53020000 

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и 

отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 
1 

53030000 

Юта и други текстилни ликови влакна (с изключение на лена, конопа и 

рами), необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от 

тези влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените 

отпадъци) 

1 

5304000 Свободно за ползване 1 

53050000 

Кокосово влакно, абака (манилски коноп или Musa textilis Nee), рами и 

други растителни текстилни влакна, неупоменати, нито включени другаде, 

необработени или обработени, но непредени; дреб и отпадъци от тези 

влакна (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци) 

1 

53060000 Прежди от лен 1 

53070000 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 1 

53080000 Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди 1 

53090000 Тъкани от лен 1 

53100000 Тъкани от юта или от други текстилни ликови влакна от № 5303 1 

53110000 Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиени прежди 1 

  Глава 54   

  
СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ НИШКИ; ЛЕНТИ И ПОДОБНИ 

ФОРМИ ОТ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

54010000 
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки, дори пригодени за 

продажба на дребно 
1 

54020000 

Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени 

за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с 

линейна плътност, по-малка от 67 dtex 
1 

54030000 

Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени 

за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с 

линейна плътност, по-малка от 67 dtex 
1 
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54040000 

Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 

67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и 

подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни 

материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm 

1 

54050000 

Изкуствени монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 

67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и 

подобни форми (например изкуствена слама) от изкуствени текстилни 

материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm 

1 

54060000 
Прежди от синтетични или изкуствени нишки (различни от шевните 

конци), пригодени за продажба на дребно 
1 

54070000 
Тъкани от прежди от синтетични нишки, включително тъканите, получени 

от продуктите от № 5404 
1 

54080000 
Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени 

от продуктите от № 5405 
1 

  Глава 55   

  ЩАПЕЛНИ СИНТЕТИЧНИ ИЛИ ИЗКУСТВЕНИ ВЛАКНА   

55010000 Кабели от синтетични нишки 1 

55020000 Кабели от изкуствени нишки 1 

55030000 
Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито 

обработени по друг начин за предене 
1 

55040000 
Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито 

обработени по друг начин, за предене 
1 

55050000 
Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, 

отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци) 
1 

55060000 
Синтетични щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг 

начин, за предене 
1 

55070000 
Изкуствени щапелни влакна, кардирани, пенирани или обработени по друг 

начин, за предене 
1 

55080000 
Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна, дори 

пригодени за продажба на дребно 
1 

55090000 
Прежди от синтетични щапелни влакна (различни от шевните конци), 

непригодени за продажба на дребно 
1 

55100000 
Прежди от изкуствени щапелни влакна (различни от шевните конци), 

непригодени за продажба на дребно 
1 

55110000 
Прежди от синтетични или изкуствени щапелни влакна (различни от 

шевните конци), пригодени за продажба на дребно 
1 

55120000 
Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно 85% или 

повече синтетични щапелни влакна 
1 

55130000 

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 

85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, 

непревишаващо 170 g/m² 
1 

55140000 

Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 

85% от тези влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, 

превишаващо 170 g/m² 
1 

55150000 Други тъкани от синтетични щапелни влакна 1 

55160000 Тъкани от изкуствени щапелни влакна 1 
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  Глава 56   

  

ВАТИ, ФИЛЦОВЕ И НЕТЪКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ; 

СПЕЦИАЛНИ ПРЕЖДИ; КАНАПИ, ВЪЖЕТА И ДЕБЕЛИ ВЪЖЕТА; 

АРТИКУЛИ НА ВЪЖАРСТВОТО 

  

56010000 

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с 

дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от 

текстилни материали 
1 

56020000 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани 1 

56030000 
Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити 

или ламинирани 
1 

56040000 

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и 

подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити 

или обвити с каучук или с пластмаси 
1 

56050000 

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни 

прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани 

с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал 
1 

56060000 

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, 

различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски 

косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“ 
1 

56070000 
Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, 

промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси 
1 

56080000 

Мрежи със завързани бримки, на платна или на части, изработени от 

канапи, въжета или дебели въжета; конфекционирани мрежи за риболов и 

други конфекционирани мрежи, изработени от текстилни материали 
1 

56090000 

Артикули от прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, 

от канапи, въжета или дебели въжета, неупоменати, нито включени 

другаде 
1 

  Глава 57   

  
КИЛИМИ И ДРУГИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ ОТ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 
  

57010000 
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или 

ненавързан влас, дори конфекционирани 
1 

57020000 

Тъкáни килими и други тъкáни подови настилки от текстилни материали, 

нито тъфтинг, нито флок, дори конфекционирани, включително килимите, 

наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкáни 

килими 

1 

57030000 
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори 

конфекционирани 
1 

57040000 
Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, дори 

конфекционирани 
1 

57050000 
Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори 

конфекционирани 
1 
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  Глава 58   

  
СПЕЦИАЛНИ ТЪКАНИ; ТЪФТИНГ ИЗДЕЛИЯ; ДАНТЕЛИ; 

ГОБЛЕНИ; ПАСМАНТЕРИЯ; БРОДЕРИИ 
  

58010000 
Изтъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда, различни от 

артикулите от № 5802 или 5806 
1 

58020000 
Хавлиени тъкани, различни от артикулите от № 5806; тъфтинг изделия, 

различни от продуктите от № 5703 
1 

58030000 Тъкани със сплитка гаце, различни от артикулите от № 5806 1 

58040000 

Тюлове и други мрежести тъкани, с изключение на изтъканите и плетените 

изделия; дантели на парче, на ленти или на мотиви, различни от 

артикулите от № 6002 до 6006 
1 

58050000 

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и 

други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с 

кръстосан бод), дори конфекционирани 
1 

58060000 
Ленти, различни от артикулите от № 5807; ленти, състоящи се само от 

основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило 
1 

58070000 
Етикети, емблеми и подобни артикули от текстилни материали, на парче, 

на ленти или изрязани във форма или големина, небродирани 
1 

58080000 

Галони и ширити на парче; пасмантерийни артикули и аналогични 

орнаментни артикули, на парче без бродерия, различни от тези от 

трикотаж; пискюли, помпони и подобни артикули 
1 

58090000 

Тъкани от метални нишки и тъкани от метални прежди или от 

метализирани текстилни прежди от № 5605, от видовете, използвани за 

облекло, мебелиране или за подобни употреби, неупоменати, нито 

включени другаде 

1 

58100000 Бродерии на парче, на ленти или на мотиви 1 

58110000 

Ватирани текстилни изделия, на парче, състоящи се от един или повече 

слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, 

капитониране или по друг начин, с изключение на бродериите от № 5810 
1 

   

  Глава 59   

  
ИМПРЕГНИРАНИ, ПРОМАЗАНИ, ПОКРИТИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ 

ТЪКАНИ; ТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ ОТ ТЕКСТИЛНИ 

МАТЕРИАЛИ 

  

59010000 

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, 

употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, 

производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна 

или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за ри 

1 

59020000 

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока 

здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от 

вискозна коприна 
1 

59030000 
Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, 

различни от тези от № 5902 
1 

59040000 
Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или 

от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани 
1 

59050000 Стенни облицовки от текстилни материали 1 
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59060000 Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902 1 

59070000 
Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за 

театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения 
1 

59080000 

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за 

лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се 

чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното 

производство, дори импрегнирани 

1 

59090000 
Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори 

армирани или с допълнения от други материали 
1 

59100000 

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, 

дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси или 

подсилени с метал или с други материали 
1 

59110000 
Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в 

забележка 7 на настоящата глава 
1 

  Глава 60   

  ТРИКОТАЖНИ ПЛАТОВЕ   

60010000 
Кадифета, плюшове (включително платовете, наречени „с дълъг влас“) и 

хавлиени платове, трикотажни 
1 

60020000 

Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, съдържащи 

тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, 

различни от тези от № 6001 
1 

60030000 
Трикотажни платове с широчина, непревишаваща 30 cm, различни от тези 

от № 6001 или 6002 
1 

60040000 

Трикотажни платове с широчина, превишаваща 30 cm, съдържащи 

тегловно 5% или повече прежди от еластомери или каучукови нишки, 

различни от тези от № 6001 
1 

60050000 
Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за 

галониране), различни от тези от № 6001 до 6004 
1 

60060000 Други трикотажни платове 1 

  Глава 61   

  
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛА, ТРИКОТАЖНИ ИЛИ 

ПЛЕТЕНИ 
  

61010000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни 

или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103 
1 

61020000 

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни 

или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от 

№ 6104 
1 

61030000 

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, 

панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските 

гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета 
1 

61040000 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, 

панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси 

панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или 

плетени, за жени или момичета 

1 

61050000 Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета 1 
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61060000 
Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени 

или момичета 
1 

61070000 
Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и 

подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета 
1 

61080000 

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, 

домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или 

момичета 
1 

61090000 
Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или 

плетени 
1 

61100000 
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или 

плетени 
1 

61110000 Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета 1 

61120000 
Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, 

трикотажни или плетени 
1 

61130000 Облекла, изработени от трикотажни платове от № 5903, 5906 или 5907 1 

61140000 Други облекла, трикотажни или плетени 1 

61150000 

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни 

артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с 

различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), 

трикотажни или плетени 

1 

61160000 
Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или 

плетени 
1 

61170000 

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или 

плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или 

плетени 
1 

  Глава 62   

  
ОБЛЕКЛА И ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ОБЛЕКЛАТА, РАЗЛИЧНИ ОТ 

ТРИКОТАЖНИТЕ ИЛИ ПЛЕТЕНИТЕ 
  

62010000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или 

момчета, с изключение на артикулите от № 6203 
1 

62020000 
Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или 

момичета, с изключение на артикулите от № 6204 
1 

62030000 

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, 

панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските 

гащета), за мъже или момчета 
1 

62040000 

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, 

панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси 

панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета 
1 

62050000 Ризи за мъже или момчета 1 

62060000 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета 1 

62070000 
Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, 

халати и подобни артикули, за мъже или момчета 
1 

62080000 

Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, 

халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или 

момичета 
1 

62090000 Облекла и допълнения за облеклата, за бебета 1 
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62100000 
Облекла, конфекционирани от продуктите от № 5602, 5603, 5903, 5906 или 

5907 
1 

62110000 
Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; 

други облекла 
1 

62120000 
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи 

и подобни артикули и техните части, дори трикотажни или плетени 
1 

62130000 Носни кърпи и джобни кърпички 1 

62140000 
Шалове, eшарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и 

подобни артикули 
1 

62150000 Вратовръзки, папийонки, шалчета-вратовръзки 1 

62160000 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст 1 

62170000 
Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за 

допълнения за облекла, различни от тези от № 6212 
1 

  Глава 63   

  
ДРУГИ КОНФЕКЦИОНИРАНИ ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ; 

АСОРТИМЕНТИ; ПАРЦАЛИ И УПОТРЕБЯВАНИ ОБЛЕКЛА И 

ТЕКСТИЛНИ АРТИКУЛИ 

  

63010000 Одеяла 1 

63020000 Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня 1 

63030000 
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за 

легла 
1 

63040000 Други артикули за обзавеждане, с изключение на тези от № 9404 1 

63050000 Амбалажни чували и торбички 1 

63060000 
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или 

сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг 
1 

63070000 Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла 1 

63080000 

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с 

приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани 

покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в 

опаковки за продажба на дребно 

1 

63090000 Артикули и облекла, употребявани 1 

63100000 
Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали, под 

форма на отпадъци или на артикули, негодни за употреба 
1 

  Раздел ХІІ   

  

ОБУВКИ, ШАПКИ, ЧАДЪРИ ЗА ДЪЖД И СЛЪНЦЕ, БАСТУНИ, 

КАМШИЦИ, БИЧОВЕ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПРЕТИРАНИ ПЕРА И 

АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА; ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ КОСИ 

  

  Глава 64   

  ОБУВКИ, ГЕТИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЯХ   

64010000 

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или 

пластмаса, чиято горна част не е фиксирана или строго монтирана чрез 

шевове, занитване, закопчаване, завинтване, запушване или подобни 

процеси (с изключение на ортопедични обувки, обувки за играчки, ботуши 

за кънки с прилепени кънки за лед и други подобни защитни и спортни 

обувки) 

1 

64020000 Други обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси 1 
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64030000 
Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или 

възстановена кожа и горна част от естествена кожа 
1 

64040000 
Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или 

възстановена кожа и горна част от текстилни материали 
1 

64050000 Други обувки 1 

64060000 

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху 

ходила, различни от външните ходила); сменяеми вътрешни ходила, табан 

хастари и подобни сменяеми артикули; гети, гамаши и подобни артикули и 

техните части 

1 

  Глава 65   

  ШАПКИ И ЧАСТИ ЗА ШАПКИ   

65010000 
Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени 

по височина), от филц, за шапки 
1 

65020000 

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез 

съединяване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито 

фасонирани, нито гарнирани 
1 

65030000 Свободно за ползване 1 

65040000 
Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви 

материали, дори гарнирани 
1 

65050000 

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други 

текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и 

филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани 
1 

65060000 Други шапки, дори гарнирани 1 

65070000 
Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни 

предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството 
1 

  Глава 66   

  
ЧАДЪРИ, СЕННИЦИ, СЛЪНЧОБРАНИ, БАСТУНИ, БАСТУНИ-

СТОЛОВЕ, КАМШИЦИ, БИЧОВЕ, И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ 
  

66010000 
Чадъри и слънчобрани (включително чадърите бастуни, плажните чадъри, 

градинските чадъри и подобни артикули) 
1 

66020000 Бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и подобни артикули 1 

66030000 Части, гарнитури и принадлежности за артикулите от № 6601 или 6602 1 

  Глава 67   

  
АПРЕТИРАНИ ПЕРА И ПУХ И АРТИКУЛИ ОТ ПЕРА И ПУХ; 

ИЗКУСТВЕНИ ЦВЕТЯ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧОВЕШКИ КОСИ 
  

67010000 

Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, частици 

от пера, пух и артикули от тези материали, различни от продуктите от 

№ 0505 и от стволовете на перата, обработени 
1 

67020000 
Изкуствени цветя, листа и плодове, и техните части; артикули, изработени 

от изкуствени цветя, листа или плодове 
1 

67030000 

Подредени, изтънени, избелени или по друг начин обработени човешки 

коси; вълна или други животински косми или други текстилни материали, 

подготвени за изработка на перуки или на подобни артикули 
1 

67040000 

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки 

коси, вълна или други животински косми или от текстилни материали; 

изделия от коси, неупоменати, нито включени другаде 
1 
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  Раздел ХІІІ   

  
ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪК, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ 

АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ; КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ; 

СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО 

  

  Глава 68   

  
ИЗДЕЛИЯ ОТ КАМЪНИ, ГИПС, ЦИМЕНТ, АЗБЕСТ, СЛЮДА ИЛИ 

АНАЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ 
  

68010000 
Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествени камъни 

(различни от шистите) 
2 

68020000 

Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и 

изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета 

и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително 

шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах 

2 

68030000 
Обработени естествени шисти и изделия от естествени или агломерирани 

шисти 
2 

68040000 

Мелнични камъни и подобни артикули, без стойки, за мелене, 

дефибриране, стриване, точене, полиране, шлайфане или нарязване, 

камъни за ръчно точене или полиране и техните части от естествени 

камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от 

2 

68050000 

Естествени или изкуствени абразиви на прах или на зърна, нанесени върху 

текстилни продукти, хартия, картон или други материали, дори нарязани, 

зашити или съединени по друг начин 
2 

68060000 

Шлакови вати, минерални вати; експандиран вермикулит, експандирани 

глини, пеношлаки и подобни експандирани минерални продукти; смеси и 

изделия от минерални материали, използвани като термични или звукови 

изолатори или за поглъщане на звука, с изключение н 

2 

68070000 
Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, 

смола) 
2 

68080000 

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни 

влакна, от слама или от талаш, стърготини или други отпадъци от дърво, 

агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества 
2 

68090000 Изделия от гипс или от смеси на базата на гипс 2 

68100000 Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, дори армирани 2 

68110000 Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни 2 

68120000 

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест или на базата на 

азбест и на магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест 

(прежди, конци, тъкани, облекла, шапки, обувки, уплътнения), дори 

армирани, различни от тези в № 6811 или 6813 

2 

68130000 

Триещи се гарнитури (например плочи, рула, ленти, сегменти, дискове, 

шайби), немонтирани, за спирачки, за съединители или за всякакви триещи 

се части, на базата на азбест, други минерални вещества или целулоза, 

дори комбинирани с текстил или други материали 

2 

68140000 

Обработена слюда и изделия от слюда, включително агломерирана или 

възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, от картон или от 

други материали 
2 
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68150000 

Изделия от камъни или от други минерални материали (включително 

въглеродните влакна, изделията от тях и изделията от торф), неупоменати, 

нито включени другаде 
2 

  Глава 69   

  КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ   

69010000 

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия от инфузорна силикатна 

пръст (например кизелгур, трипел, диатомит) или от аналогична силикатна 

пръст 
1 

69020000 

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични керамични изделия за 

строителството, различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от 

аналогична силикатна пръст 
1 

69030000 

Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, 

форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), 

различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична 

силикатна пръст 

1 

69040000 
Строителни тухли, подови блокчета, кахли и подобни артикули от 

керамика 
1 

69050000 

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, 

архитектурни орнаменти, от керамика, и други керамични изделия за 

строителството 
1 

69060000 Тръби, свръзки и принадлежности за тръбопроводи, от керамика 1 

69070000 

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, 

нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от 

керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка 
1 

69080000 

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, лакирани или 

емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, 

лакирани или емайлирани, дори върху подложка 
1 

69090000 

Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; 

корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; 

гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика 
1 

69100000 

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалетни 

чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани 

приспособления за санитарна употреба, от керамика 
1 

69110000 
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и 

хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан 
1 

69120000 

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и 

хигиенни или тоалетни артикули от керамични материали, различни от 

порцелана 
1 

69130000 Статуетки и други предмети за украса, от керамика 1 

69140000 Други изделия от керамика 1 

  Глава 70   

  СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО   

70010000 Натрошено стъкло и други отпадъци и остатъци от стъкло; стъклена маса 1 

70020000 
Стъкло на топчета (различни от микросферите от № 7018), пръчки или 

тръби, необработено 
1 
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70030000 

Стъкло, наречено „отлято“, на плочи, листове или профили, дори с 

абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг 

начин 
1 

70040000 
Изтеглено или издухано стъкло, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ 

или неотразяващ слой, но необработено по друг начин 
1 

70050000 

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете 

страни, на плочи или листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или 

неотразяващ слой, но необработено по друг начин 
1 

70060000 

Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, 

гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не 

поставено в рамка, нито свързано с други материали 
1 

70070000 
Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или 

формирано от залепени листове (слоесто стъкло) 
1 

70080000 Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети) 1 

70090000 
Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно 

виждане 
1 

70100000 

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и 

други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от 

стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло 
1 

70110000 
Колби и тръби, отворени, и техните части, от стъкло, без гарнитури, за 

електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни 
1 

70120000 Свободно за ползване 1 

70130000 

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски 

прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от 

тези от № 7010 или 7018 
1 

70140000 
Стъклени изделия за сигнализация и стъклени оптични елементи (различни 

от тези от № 7015), необработени оптически 
1 

70150000 

Часовникарски и други подобни стъкла, стъкла за обикновени или 

медицински очила, изпъкнали, дъгообразни, вдлъбнати или с подобни 

форми, необработени оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за 

производството на такива стъкла 

1 

70160000 

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други артикули от пресовано или 

излято на калъпи стъкло, дори армирано, за строителни цели; кубчета, 

парчета и други стъкларски артикули, дори и върху подложка, за мозайки 

или подобни декорации; стъклопис и други подобни; клетъчно или пяно 

стъкло под формата на блокове, панели, плочи, под формата на черупки 

или други форми, неупоменати, нито включени другаде 

1 

70170000 
Лабораторна, хигиенна или аптечна стъклария, дори градуирана или 

оразмерена 
1 

70180000 

Мъниста, имитации на естествени или култивирани перли, имитации на 

скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло и 

изделия от тях, различни от бижутерийните имитации; стъклени очи, 

различни от протезите; статуетки и други предмети за у 

1 

70190000 
Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези 

материали (например прежди, тъкани) 
1 

70200000 Други изделия от стъкло 1 
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  Раздел ХІV   

  

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ 

ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, 

ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; 

МОНЕТИ 

  

  Глава 71   

  

ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ КУЛТИВИРАНИ ПЕРЛИ, СКЪПОЦЕННИ ИЛИ 

ПОЛУСКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, 

ПЛАКЕТА ИЛИ ДУБЛЕТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ; БИЖУТЕРИЙНА ИМИТАЦИЯ; 

МОНЕТИ 

  

71010000 

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но 

ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани 

перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им 
1 

71020000 Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани 1 

71030000 

Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори 

обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; 

скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, 

неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспорти 

1 

71040000 

Синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни камъни, 

дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито 

обковани; синтетични или възстановени скъпоценни или полускъпоценни 

камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на 

1 

71050000 
Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или 

полускъпоценни камъни 
1 

71060000 
Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в 

необработени или полуобработени форми, или на прах 
1 

71070000 
Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени 

или полуобработени форми 
1 

71080000 
Злато (включително платинираното злато) в необработени или 

полуобработени форми, или на прах 
1 

71090000 
Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху 

сребро, в необработени или полуобработени форми 
1 

71100000 Платина в необработени или полуобработени форми, или на прах 1 

71110000 
Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро 

или върху злато, в необработени или полуобработени форми 
1 

71120000 

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от 

благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни 

метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани 

главно за извличане на благородни метали 

1 

71130000 
Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни 

метали или от плакета или дублета от благородни метали 
1 

71140000 
Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета 

или дублета от благородни метали 
1 

71150000 
Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от 

благородни метали 
1 

  
 

ІІ-50 



1 2 3 

71160000 
Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от 

полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени) 
1 

71170000 Бижутерийна имитация 1 

71180000 Монети 1 

  Раздел ХV   

  НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МЕТАЛИ   

  Глава 72   

  ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА   

72010000 
Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, 

слитъци или други първични форми 
2 

72020000 Феросплави 2 

72030000 

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 

2 

72040000 
Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, 

отляти на блокове, от желязо или стомана 
2 

72050000 
Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от 

желязо или от стомана 
2 

72060000 
Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми, с 

изключение на желязото от № 7203 
2 

72070000 Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани 2 

72080000 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито 

покрити 
2 

72090000 

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с 

широчина 600 mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито 

покрити 
2 

72100000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити 
2 

72110000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити 
2 

72120000 
Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с 

широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити 
2 

72130000 
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани 

стомани 
2 

72140000 

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, 

горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били 

подложени на усукване след валцуване 
2 

72150000 Други пръти от желязо или от нелегирани стомани 2 

72160000 Профили от желязо или от нелегирани стомани 2 

72170000 Телове от желязо или от нелегирани стомани 2 

72180000 
Неръждаеми стомани във формата на блокове или други първични форми; 

полупродукти от неръждаеми стомани 
2 

72190000 
Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm 

или повече 
2 

72200000 
Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани, с широчина, по-малка 

от 600 mm 
2 
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72210000 Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от неръждаеми стомани 2 

72220000 Пръти и профили от неръждаеми стомани 2 

72230000 Телове от неръждаеми стомани 2 

72240000 
Други легирани стомани на блокове или в други първични форми; 

полупродукти от други легирани стомани 
2 

72250000 
Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина 600 mm 

или повече 
2 

72260000 
Плосковалцувани продукти от други легирани стомани с широчина, по-

малка от 600 mm 
2 

72270000 Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от други легирани стомани 2 

72280000 
Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от 

легирани или от нелегирани стомани 
2 

72290000 Телове от други легирани стомани 2 

  Глава 73   

  ИЗДЕЛИЯ ОТ ЧУГУН, ЖЕЛЯЗО ИЛИ СТОМАНА   

73010000 

Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени 

от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или 

стомана 
2 

73020000 

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, 

контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за 

насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на 

посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, рамки, напречни елементи 

и други части, предназначени за свързване или закрепване на релси 

2 

73030000 Тръби и кухи профили от чугун 2 

73040000 Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана 2 

73050000 
Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение, с външен 

диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана 
2 

73060000 
Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или 

само с доближени ръбове), от желязо или от стомана 
2 

73070000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от 

чугун, желязо или стомана 
2 

73080000 

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за 

мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, 

врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, 

перила и други) от чугун, желязо или стомана 

2 

73090000 

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с 

изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или 

стомана, с вместимост над 300 l, без механични или термични устройства, 

дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

2 

73100000 

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви 

материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, 

желязо или стомана, с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични 

или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна 

облицовка 

2 

73110000 Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана 2 

   

  
 

 

ІІ-52 



1 2 3 

73120000 
Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от 

желязо или от стомана, без електрическа изолация 
2 

73130000 

Бодлива тел от желязо или от стомана; изделия, назъбени или не, получени 

чрез усукване на тел или на ленти, от желязо или от стомана от видовете, 

използвани за огради 
2 

73140000 

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки, 

от железни или от стоманени телове; разтеглени ламарини и ленти, от 

желязо или от стомана 
2 

73150000 Вериги, верижки и техните части, от чугун, желязо или стомана 2 

73160000 Котви, котвички и техните части, от чугун, желязо или стомана 2 

73170000 

Клинове, гвоздеи, кабарчета, куки с изострени върхове, извити или 

полегато изрязани скоби (различни от тези от № 8305) и подобни артикули, 

от чугун, желязо или стомана, дори с глави от друг материал, с изключение 

на артикулите с глави от мед 

2 

73180000 

Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, 

шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо 

или стомана 
2 

73190000 

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и 

подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; безопасни 

игли и други игли от желязо или от стомана, неупоменати, нито включени 

другаде 

2 

73200000 Пружини, ресори и техните листове от желязо или от стомана 2 

73210000 

Печки, котли с огнище, готварски печки (включително тези, които могат да 

бъдат използвани допълнително и за централно отопление), скари, 

мангали, газови котлони, устройства за затопляне на ястия и подобни 

неелектрически уреди за домашна употреба, както и подобни 

неелектрически битови уреди и техните части от желязо или стомана 

2 

73220000 

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните 

части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на 

горещ въздух (включително разпределителите, можещи също да 

функционират като разпределители на свеж или кондициониран 

2 

73230000 

Домакински артикули или домашни потреби и техните части, от чугун, 

желязо или стомана; желязна или стоманена вълна; гъби (телени), кърпи, 

ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или аналогична 

употреба, от желязо или стомана 

2 

73240000 
Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или 

стомана 
2 

73250000 Други изделия, отляти, от чугун, желязо или стомана 2 

73260000 Други изделия от желязо или стомана 2 

  Глава 74   

  МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД   

74010000 Меден камък; циментна мед (медна утайка) 1 

74020000 Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране 1 

74030000 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид 1 

74040000 Отпадъци и отломки от мед 1 

74050000 Матерни медни сплави 1 

74060000 Прахове и люспи от мед 1 
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74070000 Пръти и профили от мед 1 

74080000 Телове от мед 1 

74090000 Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm 1 

74100000 

Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, 

пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm 

(без подложката) 
1 

74110000 Тръби от мед 1 

74120000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от 

мед 
1 

74130000 
Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без електрическа 

изолация 
1 

74140000 Свободно за ползване 1 

74150000 

Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули, от 

мед или със стъбло от желязо или стомана и глава от мед; винтове, 

болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби 

(включително и федершайбите) и подобни артикули, от мед 

1 

7416000 Свободно за ползване 1 

74170000 Свободно за ползване 1 

74180000 

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни 

артикули и техните части, от мед; гъби (телени), кърпи, ръкавици и 

подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от мед 
1 

74190000 Други изделия от мед 1 

  Глава 75   

  НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ   

75010000 
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на 

никеловата металургия 
1 

75020000 Необработен никел 1 

75030000 Отпадъци и отломки от никел 1 

75040000 Прахове и люспи от никел 1 

75050000 Пръти, профили и телове от никел 1 

75060000 Ламарини, ленти, листове и фолио от никел 1 

75070000 
Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, 

муфи), от никел 
1 

75080000 Други изделия от никел 1 

  Глава 76   

  АЛУМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ АЛУМИНИЙ   

76010000 Необработен алуминий 1 

76020000 Отпадъци и отломки от алуминий 1 

76030000 Прахове и люспи от алуминий 1 

76040000 Пръти и профили от алуминий 1 

76050000 Телове от алуминий 1 

76060000 Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm 1 

76070000 

Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, 

пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm 

(без подложката) 
1 
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76080000 Тръби от алуминий 1 

76090000 
Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от 

алуминий 
1 

76100000 

Алуминиеви метални конструкции и техните части, например мостове и 

техните секции, кули, решетки, покривни плочи, строителни ферми, врати, 

прозорци и техните рамки, первази за врати, балюстради, стълбове и 

колони (с изключение на сглобяеми метални конструкции от позиция 

9406); листове, пръчки, профили, тръби и други подобни, алуминий, 

предназначени за използване в стоманени конструкции 

1 

76110000 

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с 

изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с 

вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, 

дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

1 

76120000 

Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от 

алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви 

материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с 

вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични 

устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка 

1 

76130000 Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове 1 

76140000 
Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа 

изолация 
1 

76150000 

Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни 

артикули и техните части, от алуминий; гъби (телени), кърпи, ръкавици и 

подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от 

алуминий 

1 

76160000 Други изделия от алуминий 1 

  Глава 77   

  ЗАПАЗЕНА ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА   

  Глава 78   

  ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО   

78010000 Необработено олово 1 

78020000 Отпадъци и отломки от олово 1 

78030000 Свободно за ползване 1 

78040000 Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово 1 

78050000 Свободно за ползване 1 

78060000 Други изделия от олово 1 

  Глава 79   

  ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК   

79010000 Необработен цинк 1 

79020000 Отпадъци и отломки от цинк 1 

79030000 Пудра, прахове и люспи от цинк 1 

79040000 Пръти, профили и телове от цинк 1 

79050000 Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк 1 

79060000 Свободно за ползване 1 

79070000 Други изделия от цинк 1 
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  Глава 80   

  КАЛАЙ И ИЗДЕЛИЯ ОТ КАЛАЙ   

80010000 Необработен калай 1 

80020000 Отпадъци и отломки от калай 1 

80030000 Пръти, профили и телове от калай 1 

80040000 Свободно за ползване 1 

80050000 Свободно за ползване 1 

80060000 Свободно за ползване 1 

80070000 Други изделия от калай 1 

  Глава 81   

  
ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; 

ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ 
  

81010000 Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките 1 

81020000 Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките 1 

81030000 Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките 1 

81040000 Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките 1 

81050000 
Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; 

кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките 
1 

81060000 Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките 1 

81070000 Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и отломките 1 

81080000 Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките 1 

81090000 Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките 1 

81100000 Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките 1 

81110000 Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките 1 

81120000 

Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий 

(колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително 

отпадъците и отломките 
1 

81130000 
Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и 

отломките 
1 

  Глава 82   

  
ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАРСКИ АРТИКУЛИ И 

ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ 

ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 

  

82010000 

Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, 

сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или 

разцепване; градинарски ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове 

за рязане на сено или слама, ножици за жив п 

1 

82020000 
Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително 

отрезните фрези и неназъбените остриета за рязане) 
1 

82030000 

Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, ножици за 

рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и 

подобни ръчни инструменти 
1 
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82040000 
Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните ключове); 

сменяеми глухи ключове, дори с дръжка 
1 

82050000 

Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на 

стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; 

менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи 

принадлежности или части за инструментални машини; наковални; 

1 

82060000 
Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два 

инструмента от № 8202 до 8205 
1 

82070000 

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за 

инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване 

на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, 

завинтване), включително щанци за изтегляне или екструдиране на метал, 

инструменти за пробиване на скали или почви 

1 

82080000 Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди 1 

82090000 
Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за инструменти, 

немонтирани, от металокерамики 
1 

82100000 

Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, използвани за 

подготвяне, приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или 

напитки 
1 

82110000 

Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или назъбени, 

включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните 

остриета 
1 

82120000 
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на 

ленти) 
1 

82130000 Ножици с двойни рамене и техните остриета 1 

82140000 

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за 

разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за 

разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за 

маникюр или педикюр (включително пили за нокти) 

1 

82150000 

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки 

за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и 

подобни артикули 
1 

  Глава 83   

  РАЗЛИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ   

83010000 

Катинари, брави и резета (с ключ, секретен или електрически) от 

неблагородни метали; ключалки и ключалки с обков, имащи брава, от 

неблагородни метали; ключове за тези артикули от неблагородни метали 
1 

83020000 

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, 

врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски 

артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за 

закачване, закачалки за шапки и подобни а 

1 

83030000 

Огнеупорни каси, блиндирани врати и клетки за подсилени помещения, 

секретни ковчежета и касетки за съхранение и подобни артикули, от 

неблагородни метали 
1 
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83040000 

Класьори, картотеки, кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки 

и печати и подобни канцеларски артикули, от неблагородни метали, с 

изключение на канцеларските мебели, от № 9403 
1 

83050000 

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски 

щипки, кламери, ъгълчета за писма, пластинки за отбелязване и подобни 

канцеларски предмети, от неблагородни метали; телчета, свързани на 

ленти (например канцеларски, тапицерски, за опаковка) 

1 

83060000 

Камбани, звънчета, гонгове и подобни артикули, неелектрически, от 

неблагородни метали; статуетки и други предмети за украса, от 

неблагородни метали; рамки за фотографии, картини или подобни, от 

неблагородни метали; огледала от неблагородни метали 

1 

83070000 Гъвкави тръби от неблагородни метали, дори с техните принадлежности 1 

83080000 

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси 

и подобни артикули, от неблагородни метали, за облекла, обувки, чергила, 

чанти или всякакви видове конфекции или екипировки; нитове, 

тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни материали 

1 

83090000 

Запушалки (включително кроненкоркови капачки, капачки на винт и 

запушалки за разливане), капсули за бутилки, запушалки за варели, плочи 

за отвори на варели, пломби и други приспособления за опаковане, от 

неблагородни метали 

1 

83100000 
Указателни табели, табелки, адресни табели и подобни, цифри, букви и 

различни знаци, от неблагородни метали, с изключение на тези от № 9405 
1 

83110000 

Телове, пръчки, тръби, плочки, електроди и подобни, от неблагородни 

метали или метални карбиди, обмазани или напълнени с декипиращи 

средства или средства за разтопяване, използвани за спояване, за 

заваряване или наслояване на метали или метални карбиди; т 

1 

  Раздел ХVІ   

  

МАШИНИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ; ЧАСТИ ОТ 

ТЯХ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ЗВУК; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 

ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ 

  

  Глава 84   

  
ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ И 

МЕХАНИЗМИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ МАШИНИ ИЛИ АПАРАТИ 
  

84010000 
Ядрени реактори; неотработени (необлъчени) топлоотделящи елементи 

(касети) за ядрени реактори; машини и апарати за изотопно разделяне 
1 

84020000 

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно 

отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща 

вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“ 
1 

84030000 Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402 1 

84040000 

Спомагателни устройства за котлите от № 8402 или 8403 (например 

икономайзери, прегреватели, устройства за почистване от сажди или за 

рекуперация на газове); кондензатори за парни машини 
1 

84050000 

Въздушни или водни газгенератори, със или без пречиствателните им 

устройства; ацетиленови генератори и подобни газгенератори, с воден 

процес, със или без пречиствателните им устройства 
1 
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84060000 Парни турбини 1 

84070000 
Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие 

(Ванкел), с искрово запалване 
1 

84080000 
Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или 

дизелов двигател с термостартер) 
1 

84090000 
Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 

или 8408 
1 

84100000 Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им 1 

84110000 
Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови 

турбини 
1 

84120000 Други двигатели 1 

84130000 Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности 1 

84140000 

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или 

компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за 

изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи 
1 

84150000 

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор 

с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, 

включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно 
1 

84160000 

Горелки за захранване на огнища, с течно гориво, с пулверизирано твърдо 

гориво или с газ; автоматични огнища, включително техните стокери, 

механичните скари, механичните устройства за отвеждане на пепелта и 

подобни устройства 

1 

84170000 
Неелектрически индустриални или лабораторни пещи, включително 

пещите за изгаряне на отпадъци 
1 

84180000 

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за 

охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; 

термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на 

въздуха от № 8415 

1 

84190000 

Апарати и устройства, дори с електрическо загряване (с изключение на 

пещите и другите апарати от № 8514) за обработване на материали чрез 

операции, изискващи промяна на температурата, такива като загряване, 

сваряване, изпичане, дестилация, и др. (различни от машините и 

оборудването, използвани за битови нужди); Бойлери без инерционни или 

термални водни акумулатори, неелектрически; части от съответното 

оборудване 

1 

84200000 
Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за 

тези машини 
1 

84210000 
Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за 

филтриране или пречистване на течности или газове 
1 

84220000 

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване 

или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за 

пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби 

или други опаковки; машини и устройства за капс 

1 
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84230000 

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за 

проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с 

чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за 

претегляне 

1 

84240000 

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или 

пулверизиране на течни или прахообразни материали; пожарогасители, 

дори заредени; шприц-пистолети и подобни апарати; пясъкоструйни и 

пароструйни машини и апарати и подобни апарати за изхвърлян 

1 

84250000 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове 1 

84260000 

Мачтово - стрелкови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; 

мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-

транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи 

(обкрачващи) кари и кари-кранове 

1 

84270000 
Кари високоповдигачи; други товарно-разтоварни кари, снабдени с 

подемно устройство 
1 

84280000 

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или 

пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, 

въжени линии) 
1 

84290000 

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, 

екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, 

трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци 
1 

84300000 

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на 

терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на 

рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне 

на пилоти; машини за почистване на сняг (несам 

1 

84310000 
Части, изключително или главно предназначени за машините или 

апаратите от № 8425 до 8430 
1 

84320000 

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за 

подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни 

площи или спортни площадки 
1 

84330000 

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на 

земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки 

за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на 

яйца, плодове или други земеделски продукти, различни от позиция 8437 

1 

84340000 Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати 1 

84350000 
Преси, гроздомелачки и аналогични машини и устройства за производство 

на вино, на ябълково вино, на плодови сокове или подобни напитки 
1 

84360000 

Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски 

машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или 

термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството 
1 

84370000 

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови 

растения; машини и устройства за мелничарството или за обработка на 

житни култури или сухи бобови растения, различни от машините и 

устройствата, използвани във фермите 

1 
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84380000 

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата 

глава, за индустриално преработване или производство на храни или 

напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне 

на нелетливи растителни или животински масла или мас 

1 

84390000 

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести 

целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или 

картон 
1 

84400000 
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и 

подобни, включително машините за зашиване на листове 
1 

84410000 
Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или 

картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия 
1 

84420000 

Машини, устройства и оборудване (различни от инструменталните машини 

от № 8456 до 8465) за подготвяне или производство на клишета, плочи, 

цилиндри или други отпечатващи детайли; клишета, плочи, цилиндри и 

други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и др. 

1 

84430000 

Печатарски машини и устройства, които служат за отпечатване с помощта 

на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442; други 

печатащи устройства, копирни и факс машини, дори комбинирани 

помежду си; части и принадлежности 

1 

84440000 
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на 

синтетични или изкуствени текстилни материали 
1 

84450000 

Машини за подготовка на текстилни материали, машини за предене, за 

скатяване или за пресукване на текстилни материали и други машини и 

устройства за производство на текстилни прежди; бобинарки (включително 

шпулмашините) или машини за намотаване на текстил 

1 

84460000 Тъкачни станове 1 

84470000 

Машини за трикотаж, прошивно-плетачни машини, машини за оплитане на 

шнурове, машини за тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе 

или тъфтинг машини 
1 

84480000 

Спомагателно оборудване за използване с машини от позиции 8444, 8445, 

8446 или 8447 (например нищелкови и жакардови механизми с повдигащи 

се рамена, машини за жакард, автоматични устройства за спиране, 

механизми за смяна на совалки); части и принадлежности, предназначени 

изключително или главно за машините по тази позиция или позиции 8444, 

8445, 8446 или 8447 (например, шпиндели и флаери, комплекти игли, 

гребени, матрици, совалки, скоби и греди, трикотажни игли) 

1 

84490000 

Машини и устройства за производство или довършване на филц или 

нетъкан текстил, на парчета или във форми, включително машините и 

устройствата за производство на шапки от филц; шапкарски калъпи 
1 

84500000 Перални машини за бельо, дори с устройство за сушене 1 
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84510000 

Машини и устройства (с изключение на машините за позиция 8450) за 

измиване, почистване, сушене, гладене, пресоване (включително преси за 

топене на материали), избелване, боядисване, промазване, довършителни, 

покривни или импрегниращи прежди, тъкани или готови текстилни 

продукти и машини за нанасяне пасти върху тъкан или друга основа, 

използвани при производството на подови настилки, като линолеум; 

машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или пробиване на 

текстилни тъкани; части от съответните машини и устройства 

1 

84520000 

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; 

мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; 

игли за шевни машини 
1 

84530000 

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за 

производство или поправка на обувки или други кожени изделия, различни 

от шевните машини 
1 

84540000 
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в 

металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост 
1 

84550000 Валцовъчни машини за метали и техните валци 1 

84560000 

Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и 

опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез 

ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, 

йонни лъчи или чрез плазмена дъга; водоструйни машини. 

1 

84570000 
Обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни 

машини за обработка на метали 
1 

84580000 
Стругове (включително струговащите центрове), работещи чрез отнемане 

на метал 
1 

84590000 

Инструментални машини (включително обработващи единици с 

направляващи) за пробиване, разстъргване, фрезоване, нарязване на 

външна или вътрешна резба на металите чрез отнемане на материал, 

различни от струговете (включително струговащите центрове) от № 8458, 

редуктори, позиция 8461 и ръчни инструменти) 

1 

84600000 

Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, 

полиране или други довършителни операции за обработка на метали или 

металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или 

полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевните 

1 

84610000 

Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, 

зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, 

работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, 

нито включени другаде 

1 

84620000 

Инструментални машини (включително пресите) за коване или щамповане, 

щамповъчни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; 

машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, 

изправяне, рязане, пробиване или назъбване на металите; преси за 

преработка на метали или метални карбиди (различни от машинни, 

включително преси, позиции 8456-8461) 

1 

84630000 
Други инструментални машини за обработка на метали или 

металокерамики, работещи без отнемане на материал 
1 
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84640000 

Инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, 

бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена 

обработка на стъкло 
1 

84650000 

Инструментални машини (включително машините за забиване на пирони, 

захващане със скоби, залепване или съединяване по друг начин) за 

обработка на дърво, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни 

твърди материали 

1 

84660000 

Части и принадлежности, предназначени изключително или главно за 

машините от № 8456 до 8465, включително приспособленията за 

закрепване на обработваните детайли и държачите на инструменти, 

автоматичните резбонарезни глави, разделителните приспособления и 

1 

84670000 
Пневматични инструменти, хидравлични инструменти или инструменти с 

вграден електрически или неелектрически двигател, за ръчна употреба 
1 

84680000 

Машини и устройства за запояване или заваряване, дори пламъчнорежещи, 

различни от тези от № 8515; газови машини и устройства за повърхностно 

закаляване 
1 

84690000 
Пишещи машини, различни от печатащите устройства от № 8443; машини 

за обработка на текстове 
1 

84700000 

Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с 

възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на 

информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с 

устройство за сумиране, машини за автоматично издаване на билети и под 

1 

84710000 

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; 

магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху 

носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, 

неупоменати, нито включени другаде 

1 

84720000 

Други канцеларски машини и апарати (например циклостилни или 

хектографни машини, машини за отпечатване на адреси, автоматични 

разпределители на банкноти, машини за сортиране, броене или опаковане 

на монети, апарати за острене на моливи, апарати за перфориращи машини 

или машини за пришиване, неупоменати, нито включени другаде 

1 

84730000 

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки 

и подобни), предназначени изключително или главно за машините и 

апаратите от № 8469 до 8472 
1 

84740000 

Машини и апарати за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, 

раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или 

други твърди минерални материали (включително праховете и кашите); 

оборудване за агломерация, формоване или леене на твърди минерални 

горива, керамични състави, невтвърден цимент, гипсови материали или 

други минерални продукти в прахообразно или пастообразно състояние; 

Формовъчни машини за производство на пясъчни форми; части от 

съответните машини и оборудване 

1 

84750000 

Машини за сглобяване на електрически или електронни лампи и тръби или 

на лампи за светкавици, които имат стъклена обвивка; машини за 

производство или за гореща обработка на стъкло или изделия от стъкло 
1 
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84760000 

Автоматични машини за продажба на стоки (например пощенски марки, 

цигари, хранителни продукти, напитки), включително машините за 

размяна на монети 
1 

84770000 

Машини и апарати за обработка на каучук или пластмаси или за 

производство на продукти от тези материали, неупоменати, нито включени 

другаде в настоящата глава 
1 

84780000 
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

84790000 
Механични машини и апарати, имащи специфична функция, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

84800000 

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; 

модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от 

кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или 

пластмаси 

1 

84810000 

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, 

резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и 

термостатни вентили 
1 

84820000 Сачмени, ролкови или иглени лагери 1 

84830000 

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и 

колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и 

фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; 

редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включите 

1 

84840000 

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от 

уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни 

опаковки; механични уплътнители 
1 

84850000 Свободно за ползване 1 

84860000 

Машини и апарати, използвани изключително или главно за 

производството на полупроводникови заготовки (boules) или 

полупроводникови пластини (wafers), полупроводникови прибори, 

електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и 

апаратите 

1 

84870000 

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в 

настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически 

изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части 
1 

  Глава 85   

  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ 

И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ИЛИ 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ОБРАЗ И ЗВУК И 

ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ АПАРАТИ 

  

85010000 
Електрически двигатели и генератори, с изключение на 

електрогенериращите агрегати 
1 

85020000 Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели 1 

85030000 
Части, изключително или главно предназначени за машините от № 8501 

или 8502 
1 
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85040000 
Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели 

(например токоизправители), индуктивни бобини и дросели 
1 

85050000 

Електромагнити; постоянни магнити и артикули, предназначени да станат 

постоянни магнити след намагнитване; патронници, държатели и подобни 

магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране; 

електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки 

1 

85060000 Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента 1 

85070000 
Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с 

квадратна или правоъгълна форма 
1 

85080000 Уреди за почистване, работещи чрез вакуум 1 

85090000 
Електромеханични уреди с вграден електрически двигател, за домакински 

цели, различни от уредите за почистване, работещи чрез вакуум от № 8508 
1 

8510000 
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически 

двигател 
1 

85110000 

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на 

двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия 

(например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за 

запалване или загряване, стартери); генератори (например: постоянно и 

променливо токови) и прекъсвачи за  такива двигатели; части от 

съответното оборудване 

1 

85120000 

Електрически осветителни или сигнализационни апарати (с изключение на 

артикулите от № 8539), стъклочистачки и електрически устройства против 

замръзване и изпотяване, от видовете, използвани за велосипеди, 

мотоциклети или автомобили 

1 

85130000 

Портативни електрически лампи, предназначени да функционират с 

помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, 

акумулатори, магнети), различни от осветителните апарати от № 8512 
1 

85140000 

Индустриални или лабораторни електрически пещи, включително тези, 

функциониращи чрез индукция или чрез диелектрични загуби; други 

индустриални или лабораторни апарати за термична обработка на 

материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби 

1 

85150000 

Машини и апарати за запояване или заваряване (дори с режещо действие), 

електрически (включително тези с електрически загрети газове) или 

опериращи чрез лазер или други светлинни или фотонни лъчи, чрез 

ултразвук, чрез електронни лъчи, чрез магнитни импулси 

1 

85160000 

Електрически водонагреватели и потопяеми водонагреватели; 

електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за 

подобни приложения; електронагревателни апарати за фризьорски цели 

(например сешоари, апарати за къдрене, маши за къдрене) или за с 

1 

85170000 

Телефонни апарати, включително телефоните за клетъчни мрежи и за 

други безжични мрежи; други апарати за предаване или приемане на глас, 

образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични 

или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), 

1 

85180000 

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в 

кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, 

състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя; 

аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилва 

1 
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85190000 
Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати 

за записване и възпроизвеждане на звук 
1 

8520000 Свободно за ползване 1 

85210000 
Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден 

приемател на образ и звук (видеотунер) 
1 

85220000 
Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за 

апаратите от № 8519 или 8521 
1 

85230000 

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови 

елементи, „smart карти“ и други носители за записване на звук или за 

аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните 

матрици и форми за производство на дискове, с и 

1 

85240000 Свободно за ползване 1 

85250000 

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден 

приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; 

телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери 
1 

85260000 
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни 

апарати и апарати за радиотелеуправление 
1 

85270000 

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една 

кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с 

часовниково устройство 
1 

85280000 

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен 

телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден 

приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или 

възпроизвеждане на звук или образ 

1 

85290000 
Части, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8525 до 

8528 
1 

85300000 

Електрически апарати за сигнализация (различни от апаратите за предаване 

на информация), за безопасност, за контрол или за управление на 

железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища, площадки 

или паркинги, пристанищни съоръжения или летища ((различни от 

машинно или електромеханично оборудване, позиция 8608); части от 

съответните устройства и оборудване 

1 

85310000 

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например 

звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при 

кражба или пожар), различни от тези от № 8512 или 8530 
1 

85320000 Електрически кондензатори, постоянни, променливи или настройващи 1 

85330000 
Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и 

потенциометрите) 
1 

85340000 Печатни платки   

85350000 

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване 

или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, 

превключватели, стопяеми предпазители, гръмоотводи, ограничители на 

напрежение, високочестотни електрически филтри, щепсели и 

1 
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85360000 

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване 

или свързване на електрически вериги (например прекъсвачи, 

превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни 

електрически филтри, щекери и щепсели, фасунги за лампи и други 

1 

85370000 

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с 

два или повече уреда от № 8535 или 8536 за електрическо управление или 

разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или 

апарати от глава 90, както и цифрови устройства за управление, 

превключващи устройства от позиция 8517 

1 

85380000 
Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 

8536 или 8537 
1 

85390000 

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни, 

включително артикулите, наречени „капсуловани фарове и прожектори“, и 

лампите и тръбите с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови 

лампи 

1 

85400000 

Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод 

(например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни 

токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни 

тръби), различни от № 8539 

1 

85410000 

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи; 

фоточувствителни полупроводникови елементи, включително 

фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; 

светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали 

1 

85420000 Електронни интегрални схеми 1 

85430000 
Електрически машини и апарати със специфична функция, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава 
1 

85440000 

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани 

електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), 

снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени 

от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници 

или свързващи устройства 

1 

85450000 

Графитни електроди, графитни четки, въглени за лампи или батерии и 

други артикули от графит или от друг въглерод, със или без метал, за 

електрически приложения 
1 

85460000 Изолатори за електричество от всякакви материали 1 

85470000 

Изолационни части, изработени изцяло от изолиращи материали или 

съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с 

резба), вградени в масата им, за машини, апарати или електрически 

инсталации, различни от изолаторите от № 8546; тръби за електрически 

проводници и фитинги за тях, от неблагородни метали, облицовани с 

изолационен материал 

1 

85480000 

Остатъци и отпадъци от батерии, съставени от един или от няколко 

галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически 

батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за 

употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба 

1 
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  Раздел ХVІІ   

  ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ   

  Глава 86   

  

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИЛИ 

ПОДОБНИ ЛИНИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ; МЕХАНИЧНИ 

СИГНАЛИЗАЦИОННИ УСТРОЙСТВА (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИТЕ) ЗА КОМУНИКАЦИОННИ ПЪТИЩА 

  

86010000 
Електрически локомотиви с електрозахранване от електрическата мрежа 

или от акумулатори 
2 

86020000 Други локомотиви; тендери 2 

86030000 Мотриси и моторни платформи, различни от тези от № 8604 2 

86040000 

Превозни средства за поддържане и обслужване на железопътни или 

подобни линии, дори самоходни (например вагони-ателиета, вагони-

кранове, вагони, оборудвани с устройства за полагане на баласт, машини за 

полагане на релси, изпитателни вагони и дрезини) 

2 

86050000 

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други 

специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на 

вагоните от № 8604) 
2 

86060000(³) Товарни железопътни вагони 2 

86070000 
Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни 

линии 
2 

86080000 

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични 

устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, 

безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, 

шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанища или 

летища; части от споменатите устройства и оборудване 

2 

86090000 

Контейнери (включително контейнерите-цистерни и контейнерите-

резервоари), специално предназначени и оборудвани за един или повече 

начини за транспортиране 
2 

  Глава 87   

  
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТРАКТОРИ, 

МОТОЦИКЛЕТИ И ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

  

87010000 Трактори (с изключение на карите-влекачи от № 8709) 1 

87020000 
Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, 

включително шофьора 
1 

87030000 

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, 

предназначени за транспорт на хора (различни от тези от № 8702), 

включително товаропътническите и състезателните автомобили 
1 

87040000 Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки 1 

87050000 

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, 

които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например 

коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-

бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, водоразпръскващи 

автомобили, автосервизи, автомобили с рентгенови машини) 

1 

87060000 
Шасита за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, оборудвани 

с техния двигател 
1 
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87070000 
Каросерии за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705, 

включително кабините 
1 

87080000 
Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 

8705 
1 

87090000 

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в 

заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки 

на къси разстояния; кари-влекачи от видовете, използвани в гарите; 

техните части 

1 

87100000 
Танкове и бронирани бойни автомобили, със или без оръжие; техните 

части 
1 

87110000 
Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен 

двигател, със или без кош; кошове 
1 

87120000 
Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на 

товари), без двигател 
1 

87130000 
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, дори с 

двигател или с друг вид придвижващо устройство 
1 

87140000 Части и принадлежности за превозните средства от № 8711 до 8713 1 

87150000 Бебешки и детски колички и техните части 1 

87160000 
Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други 

неавтомобилни превозни средства; техните части 
1 

  Глава 88   

  ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И КОСМОНАВТИКА   

88010000 

Балони и дирижабли; безмоторни самолети, делтапланери и други 

въздухоплавателни превозни средства, предназначени за придвижване без 

двигател 
1 

88020000 

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, 

самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и 

ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства 
1 

88030000 Части за апаратите от № 8801 или 8802 1 

88040000 
Парашути (включително управляемите парашути и парапланери) и 

ротошути; техните части и принадлежности 
1 

88050000 

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни превозни 

средства; спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на 

въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства; 

наземни авиотренажори; техните части 

1 

  Глава 89   

  МОРСКО ИЛИ РЕЧНО КОРАБОПЛАВАНЕ   

89010000 
Пътнически и туристически кораби, фериботи, товарни кораби, шлепове и 

подобни кораби за транспорт на хора или стоки 
1 

89020000 
Риболовни кораби; кораби-заводи и други кораби за обработка или за 

консервиране на продуктите от риболова 
1 

89030000 
Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и 

канута 
1 

89040000 Влекачи и тласкачи 1 
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89050000 

Кораби-фарове, кораби-помпи, кораби-драги, плаващи кранове и други 

кораби, за които корабоплаването има второстепенно значение по 

отношение на главното им предназначение; плаващи докове; сондажни или 

производствени платформи, плаващи или потопяеми 

1 

89060000 
Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните 

лодки, различни от тези с гребла 
1 

89070000 
Други плаващи съоръжения (например салове, резервоари, шамандури, 

кесони и сигнални знаци) 
1 

89080000 Кораби и други плаващи съоръжения, предназначени за нарязване 1 

  Раздел ХVІІІ   

  

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, 

ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; 

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ 

  

  Глава 90   

  

ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, 

ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА 

ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ 

  

90010000 

Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, 

различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на 

плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други 

оптични елементи от всякакви материали, немонтирани другаде 

1 

90020000 

Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, 

монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези 

артикули, от оптически необработено стъкло 
1 

90030000 Рамки за очила или подобни артикули и техните части 1 

90040000 Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули 1 

90050000 

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и 

техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с 

изключение на апаратите за радиоастрономия 
1 

90060000 
Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици 

във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539 
1 

90070000 
Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за 

запис или възпроизвеждане на звук 
1 

90080000 Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или намаляване 1 

90090000 Свободно за ползване 1 

90100000 

Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, 

неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; 

екрани за прожектиране 
1 

90110000 
Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, 

микрокинематография или микропрожекция 
1 
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90120000 Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи 1 

90130000 

Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-

специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични 

апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата 

глава 

1 

90140000 
Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и 

апарати за навигация 
1 

90150000 

Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, 

фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология 

или геофизика, с изключение на компасите; далекомери 
1 

90160000 Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки 1 

90170000 

Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни 

машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, 

дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, 

микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито в 

1 

90180000 

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и 

апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите 

електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението 
1 

90190000 

Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; 

апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни 

апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия 
1 

90200000 
Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните 

маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент 
1 

90210000 

Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически 

колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за 

фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати 

за носене в ръка, върху тялото или за импланти 

1 

90220000 

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама 

излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или 

ветеринарно приложение, включително апаратите за 

рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други 

устройства 

1 

90230000 

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране 

(например при обучение или изложби), които не могат да служат за други 

цели 
1 

90240000 

Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност 

или други механични характеристики на материалите (например метали, 

дърво, текстил, хартия, пластмаси) 
1 

90250000 

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, 

термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без 

устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си 
1 

90260000 

Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, 

налягането или другите променливи характеристики на течности или 

газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с 

изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032) 

1 
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90270000 

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например 

поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на 

дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, 

разширяването, повърхностното напрежение или други 

1 

90280000 
Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за 

тяхното еталониране 
1 

90290000 

Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, 

таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и 

тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015; стробоскопи 
1 

90300000 

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за 

измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и 

апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, 

космически или други йонизиращи лъчения 

1 

90310000 
Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, 

нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори 
1 

90320000 Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол 1 

90330000 

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в 

настоящата Глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от 

Глава 90 
1 

  Глава 91   

  ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ   

91010000 

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително 

хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали 

или от плакета или дублета от благородни метали 
1 

91020000 
Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително 

хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101 
1 

91030000 Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем 1 

91040000 
Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, 

въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства 
1 

91050000 
Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на 

определението в забележка 3 от настоящата глава 
1 

91060000 

Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников 

механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране 

присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата) 
1 

91070000 

Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи 

механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със 

синхронен двигател 
1 

91080000 Часовникови механизми с малък обем, комплектувани и сглобени 1 

91090000 
Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и 

сглобени 
1 

91100000 

Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично 

сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени; 

заготовки за часовникови механизми 
1 

91110000 Корпуси за часовниците от № 9101 или 9102 и техните части 1 

91120000 Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части 1 

91130000 Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части 1 

91140000 Други части за часовници 1 
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  Глава 92   

  
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ 
  

92010000 
Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с 

клавиатура 
1 

92020000 Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи) 1 

92030000 Свободно за ползване 1 

92040000 Свободно за ползване 1 

92050000 
Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, 

акордеони, кларнети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни 
1 

92060000 
Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, 

цимбали, кастанети, маракаси) 
1 

92070000 
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по 

електрически начин (например органи, китари, акордеони) 
1 

92080000 

Музикални кутии, оркестриони, латерни, свирещи птички и други 

музикални инструменти, невключени в друга позиция на настоящата глава; 

всякакви видове свирки за примамване на животни; свирки, рогове и други 

инструменти за повикване или сигнализация чрез уста 

1 

92090000 

Части (например механизми за музикални кутии) и принадлежности 

(например карти, дискове и рула за апаратите за механична музика) за 

музикални инструменти; метрономи и камертони от всички видове 
1 

  Раздел ХІХ   

  
ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

  Глава 93   

  
ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

93010000 Бойни оръжия, различни от револверите, пистолетите и хладните оръжия 1 

93020000 Револвери и пистолети, различни от тези от № 9303 или 9304 1 

93030000 

Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи 

възпламеняването на барута (например ловни пушки и карабини, 

огнестрелни оръжия, които могат да бъдат заредени само през дулото, 

пистолети за изстрелване на ракети и други подобни, предназначени 

единствено за изстрелване на сигнални ракети 

1 

93040000 
Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със спусък, със 

сгъстен въздух или газ, палки), с изключение на тези от № 9307 
1 

93050000 Части и принадлежности за артикулите от № 9301 до 9304 1 

93060000 

Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други муниции и 

снаряди, и техните части, включително сачмите, ловните куршуми и 

набивките за патрони 
1 

93070000 
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и 

ножници 
1 
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  Раздел ХХ   

  РАЗНИ СТОКИ И ПРОДУКТИ 

  Глава 94   

  

МЕБЕЛИ; МЕДИЦИНСКА И ХИРУРГИЧЕСКА МЕБЕЛИРОВКА; 

СПАЛНИ АРТИКУЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОСВЕТИТЕЛНИ 

ТЕЛА, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ; 

РЕКЛАМНИ ЛАМПИ, СВЕТЛИННИ НАДПИСИ, СВЕТЛИННИ 

УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ И ПОДОБНИ АРТИКУЛИ; СГЛОБЯЕМИ 

КОНСТРУКЦИИ 

  

94010000 
Мебели за сядане (с изключение на тези от № 9402), дори превръщащи се 

на легла, и техните части 
1 

94020000 

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни 

кабинети и зали (например операционни маси, маси за прегледи, легла с 

механизъм за използване в клиниките, зъболекарски столове и други); 

столове за фризьорски салони и подобни столове, 

1 

94030000 Други мебели и техните части 1 

94040000 

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни 

артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пухени 

възглавници) с пружини или тапицирани, или пълнени с 

всякакви материали, включително тези от порест каучук или от порести 

пластмаси 

1 

94050000 

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, 

неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни 

надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи 

постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати 

другаде 

1 

94060000 Сглобяеми конструкции 1 

  Глава 95   

  
ИГРАЧКИ, ИГРИ, АРТИКУЛИ ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ ИЛИ ЗА СПОРТ; 

ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
  

95010000 Свободно за ползване 1 

95020000 Свободно за ползване 1 

95030000 

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни 

играчки на колела; колички за кукли; кукли; други играчки; умалени 

модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели 

(картинни мозайки) от всякакъв вид 

1 

95040000 

Конзоли или устройства за видео игри, артикули за колективни игри, 

включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси 

за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг) 
1 

95050000 
Артикули за празненства, карнавали и други развлечения, включително 

артикулите за илюзионисти и артикулите-сюрпризи 
1 

95060000 

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други 

видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, 

неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни 
1 

95070000 

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за риболов с 

въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки (различни от тези от 

№ 9208 или 9705) и подобни артикули за лов 
1 

95080000 
Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи 

циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри 
1 
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  Глава 96   

  РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ   

96010000 

Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, 

седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези 

материали (включително изделията, получени чрез отливане) 
1 

96020000 

Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия 

от тези материали; отляти или резбовани изделия от восък, от парафин, от 

стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за 

моделиране и други отляти или резбовани изделия 

1 

96030000 

Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от 

превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, 

четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и 

валяци за боядисване; чистачки от каучук и 

1 

96040000 Ръчни сита 1 

96050000 
Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки 

или на облекла 
1 

96060000 
Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета 

или за секретни копчета; заготовки за копчета 
1 

96070000 Ципове и техните части 1 

96080000 

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни 

връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; 

дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и 

моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително 

капачки и скоби) на изброените по-горе продукти (различни от позициите 

от позиция 9609) 

1 

96090000 
Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, 

тебешири за писане или рисуване и шивашки креди 
1 

96100000 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки 1 

96110000 

Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули 

(включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни компостьори и 

ръчни печатарски комплекти, съдържащи компостьори 
1 

96120000 

Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или 

обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на 

ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия 
1 

96130000 

Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за 

запалване от № 3603), дори механични или електрически, и техните части, 

различни от камъчетата и фитилите 
1 

96140000 
Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и 

техните части 
1 

96150000 

Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; 

фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, 

различни от тези от № 8516, и техните части 
1 

96160000 
Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра 

или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти 
1 

96170000 

Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято изолация се 

осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените 

ампули) 
1 
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96180000 Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини 1 

96190000 
Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни 

артикули от какъвто и да е материал 
1 

  Раздел ХХІ   

  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ 

ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ 
  

  Глава 97   

  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ПРЕДМЕТИ ЗА КОЛЕКЦИИ 

ИЛИ АНТИЧНИ ПРЕДМЕТИ 
  

97010000 

Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на 

чертежите от № 4906 и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи 

и подобни малки картини 
1 

97020000 Оригинални гравюри, щампи и литографии 1 

97030000 Оригинални статуи и скулптурни произведения от всякакви материали 1 

97040000 

Пощенски и таксови марки, първодневни пликове, пощенски маркирани 

пликове или картички и други подобни, унищожени или не, различни от 

тези от № 4907 
1 

97050000 

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и 

образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, 

палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност 
1 

97060000 Антични предмети на повече от 100 години 1 

  Глава 98   

  ОКОМПЛЕКТОВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ   

  Глава 99   

  
ТОВАРИ, КОИТО ДРУГАДЕ НЕ СА ПОСОЧЕНИ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИ.   

(Специфични позиции за железопътния транспорт) 
  

99010000 Вещи домашни 1 

99020000 Сборни (групажни) пратки 1 

99030000 
Пратка, превозвана с използването на услуги, закупени от друго железопътни 

предприятие 
1 

99040000 
Превозни приспособления, за повторна употреба, които се връщат след 

разтоварване на товара 
2 

99110000 Покойници 1 

99150000 
Локомотив, без придружител, като средство за транспорт, без да използва 

собствената си тяга 
2 

99200000 Железопътни вагони като средство за транспорт  на придружители 2 

99210000 Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни 2 

99211000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от ревизия* 
2 

99212000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от ремонт* 
2 

99213000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, пътуващи 

за/от почистване* 
2 

99214000 
Железопътни вагони като превозно средство, 2-осови, празни, превозвани 

преди/след отдаване под наем* 
2 
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99220000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи по специални споразумения* 
2 

99221000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от ревизия* 
2 

99222000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от ремонт* 
2 

99223000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

пътуващи за/от почистване* 
2 

99224000 
Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

превозвани преди/след отдаване под наем* 
2 

99230000 

Транспортни каси за хоризонтално претоварване(напр. ACTS, Multiberces и 

др.) празни, използвани преди или след превоз в натоварено състояние по 

железници. 
2 

99240000 

Железопътни вагони в употреба, или движещи се към или от употреба за 

специални цели за приложение на вагоните, използвани при преместване 

на товари ( т. е. празни предпазни вагони, вагон водачи, спирачни вагони)* 
2 

99310000 
Голямотонажни контейнери, празни, използвани до или след превоз на 

стоки по жп път 
** 

99320000 
Сменяеми каросерии, празни, използвани преди или след превоза на стоки 

по железница 
** 

99330000 
Полуремаркета, празни, използвани преди или след превоза на стоки по 

железница 
** 

99340000 
Сухопътни возила (камиони), по системата Ro-La, празни, използвани 

преди или след жп превоз 
** 

99350000 Сменяеми каросерии, празни, употребявани, в комбинирано съобщение ** 

99390000 
Интермодални единици (UTI),  празни, използвани преди или след превоза 

на стоки по железница, н.у.д. 
** 

99410000 Голямотонажни контейнери, натоварени ** 

99420000 Сменяеми каросерии, натоварени ** 

99430000 Полуремаркета, натоварени ** 

99440000 Сухопътни возила(камиони) по системата Ro-La, пълни ** 

99490000 Интермодални товарни единици (UTI),  натоварени, н.у.д. ** 

99600000 

Железопътни вагони като превозно средство, с повече от 2 оси, празни, 

чиито превоз в пълно състояние е извършен от превозвач, различен от 

БДЖ 
2 

 Забележки: (*) Виж параграф 21/6;  (**) Виж Специална Тарифа за UTI  (Част ІV) 
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Допълнителни забележки:   

  

(¹) Специфични позиции за жп транспорт, това е разликата от Хармонизираната система 

(HS), позиция 2710ХХ 

  

(²) Специфични позиции за жп транспорт позиции 2721.00 до 2749.00 включително, това е 

разликата с Хармонизираната система (HS) 

  

(³)NHM код 8606.00 се използва за движението на вагон към друга митническа територия, 

в която не е допуснат за свободно движение. 

Един вагон може да се върне като транспортно средство (връщайки се след натоварване) 

(NHM 9921.10 – 9921.40 или 9922.10 – 9922.40), след като е бил използван като 

транспортно средство съгласно митническия кодекс на Общността или съгласно 

приложимото националното митническо право : 

- ако неговото използване като транспортно средство е било в трета страна, или е приет за 

свободно обръщение в страна членка на ЕС и/или е върнат в  страната членка на ЕС, или 

- ако неговото използване като транспортно средство е било в страна членка на ЕС, или 

вагона е приет за свободно обръщение в трета страна и или е върнат на третата страна. 

 NHM с код 8606 се използва за: 

  • Железопътните вагони, придвижващи се на собствени колела,  

  •Нови железопътните вагони, идващи от завод производител, 

  

•Превоз на вагони преди и след преустройство, ако стойността на вагона се е увеличила в 

митнически аспект (активно/пасивно усъвършенстване), 

  

•Новопостроени железопътните вагони, идващи от работилница и са все още под 

митнически контрол (внос от различна митническа територия), 

  

•Подвижен състав за продажба (включително за скрап),  

•Превоз за/от ревизия, ремонт, почистване или наем от друга митническа територия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-78 


